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Etică şi profesionalism
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Sursa a doua, la fel de importantă ca şi prima,
nu-i aşa?
Există în jurnalism reguli pe care nu poţi să le neglijezi, altminteri rişti să greşeşti şi, în ultimă instanţă, să induci cititorul în
eroare. Să-l dezinformezi şi să provoci confuzii.
Una dintre ele este regula celei de a doua surse. Ea cere verificarea cât mai minuţioasă a informaţiei, în special a celei care
din start trezeşte semne de întrebare, oricât de senzaţională
ar părea. Este adevărat că ziarele, dar mai ales televiziunile,
posturile de radio sau agenţiile de presă, vor să fie primele în
competiţia pe piaţa informaţională şi zoresc reporterii să scrie
ştirea cât mai rapid posibil, chiar dacă aceştia nu au reuşit să
solicite şi o altă opinie asupra cazului, pentru că timpul a fost
prea scurt sau, pur şi simplu, le-au fost refuzate informaţiile
solicitate.
De cele mai multe ori, o ştire de senzaţie face ca jurnalistul să
lucreze sub presiune. Cei mai mulţi preferă, în această situaţie,
să meargă „cu ce au”, cu promisiunea că vor reveni, alţii nu-şi
fac prea mari probleme, principalul e să fie primii, şi doar
puţini la număr încearcă să obţină informaţia reală, care să
spulbere zvonurile.
Tocmai aceasta îl deosebeşte pe un adevărat profesionist de un
diletant pe care, probabil, îl interesează mai puţin valorile jurnalismului şi mult mai mult faptul că despre ştirea lui, pe care
s-a grăbit să o difuzeze primul, se va vorbi câteva ore, până se
va afla ce se întâmplă totuşi în realitate sau cineva, o structură
de presă sau o oficialitate, o va dezminţi.
Să examinăm doar un singur exemplu, deosebit de relevant
în această privinţă. Este vorba despre ştirea despre miliardarii
moldoveni, difuzată de mass-media din Republica Moldova la
mijlocul lunii iulie.
Rosbalt dezinformează
Agenţia rusă Rosbalt a difuzat la 19 iulie 2010 o ştire cu pretenţiosul titlu „Forbes despre viaţa oligarhilor după criză”, în care
informa că Republica Moldova are tocmai cinci miliardari în
dolari SUA.
„Cel mai bogat om din Moldova a devenit proprietarul holdingului Ascom Group, Gabriel Stati, averea căruia este evaluată
la 2,5 miliarde de dolari. Pe locul doi, cu o avere de 2 miliarde
de dolari, se plasează Vladimir Plahotniuc, care controlează
afaceri în patru domenii: petrolier, bancar-financiar, hotelier
şi media. Premierul Vlad Filat, asociat al multimiliardarului

Dinu Patriciu din România, deţine proprietăţi în valoare de 1,2
miliarde de dolari şi este al treilea în clasamentul miliardarilor
din Republica Moldova. Valeriu Pasat, fostul consilier pentru
relaţii externe al şefului companiei „RAO EES Rossii”, Anatoli
Ciubais, cu o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari, pe care
a acumulat-o din comerţul cu gaze naturale, petrol şi energie
electrică, figurează pe locul patru. Al cincilea miliardar moldovean este fostul vicepreşedinte al companiei ruse „LukOil”
Nicolae Ciornâi, care deţine proprietăţi în valoare de 1 miliard
de dolari. Nu se numără printre primii cinci cei mai bogaţi
oameni din Moldova Oleg Voronin, fiul ex-preşedintelui moldovean. Averea lui Oleg Voronin este evaluată la 0,7 miliarde
de dolari SUA”, scria Rosbalt.
Pentru a conferi credibilitate acestei „ştiri”, Rosbalt face referire
la un top întocmit de prestigioasa revistă „Forbes”. Şi datele
privind averile celor mai bogaţi americani sunt autentice. La fel
ca şi cele referitoare la miliardarii ruşi şi ucraineni. „Ştirea” urmează regulile războiului informaţional: 80-90 la sută adevăr,
plus 10-20 la sută de falsuri.
Deloc întâmplătoare constatarea că numărul de oameni bogaţi
din ţările CSI a crescut după criză.
Un viol liber consimţit
Presa de la Chişinău a preluat imediat senzaţionala ştire, deşi
existau alte zeci de surse, inclusiv revista „Forbes”, site-ul căreia
poate fi oricând accesat. Aceste surse puteau fi consultate cel
puţin pentru a vedea cât adevăr şi câtă intoxicare conţinea acel
text.
A fost, de fapt, un viol liber consimţit. Efectul cel mai nociv al
acestui tip de informaţii este pierderea imunităţii faţă de fals şi
lansarea unor speculaţii într-un război informaţional.
“Vezi topul celor mai bogaţi oameni din Moldova!”, se grăbea
să informeze, prima, la 20 iulie, Publika TV. „Premierul Vlad
Filat intră în topul celor mai bogaţi oameni din Moldova.
Deşi gura lumii vorbea despre averea premierului, până acum
nimeni nu l-a nominalizat într-un top oficial. Astăzi însă, o
agenţie de presă rusească scrie despre clasamentul oamenilor
bogaţi din Moldova, iar Vlad Filat este pe locul trei”, informa
(de fapt, dezinforma) postul de televiziune. Nici semne de a
încerca să se afle şi opinia premierului, care în alte cazuri părea
a fi uşor de abordat, sau a unor oameni de afaceri, care ştiu
cine şi cât costă în businessul moldovenesc. Aceştia, cel puţin,
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estimează averile, fie şi aproximativ, şi ştiu foarte bine care este
diferenţa între milioane şi miliarde de dolari.
“Premierul Republicii Moldova, în topul miliardarilor moldoveni”, scrie, la 21 iulie, Timpul. Ziarul preia ştirea agenţiei ruse
fără a solicita opinia prim-ministrului, care, cu câteva luni mai
devreme, declarase o avere cu mult mai modestă.
„Vlad Filat intră în top 3 cei mai bogaţi moldoveni, susţine
agenţia Rosbalt”, informa în aceeaşi zi, 21 iulie, Unimedia.
“Milionarii moldoveni mai mulţi şi mai bogaţi decât cei români”, titra flux.ro, accentuând că „într-un singur an, milionarul Filat a devenit miliardar, crescându-şi averea de 100 de ori”.
Unii parcă au aşteptat această ştire, pentru a o „savura”, spre
deliciul cititorilor ahtiaţi după noutăţi de acest fel.
“Într-un singur an, milionarul Filat a devenit miliardar,
crescându-şi averea de 100 de ori”, scria pe blogul său Sergiu
Praporşcic, titlu pe care îl regăsim şi pe site-ul social.moldova.
org.
Jurnalistul român Victor Roncea merge şi mai departe în
concluziile sale, construite, de fapt, pe o dezinformare. „Dacă
la Chişinău ar exista o ANI, premierul Vladimir Filat ar trebui
încătuşat. Numărul 3 în Topul miliardarilor din Moldova, Filat
şi-a însutit averea în numai un an de zile”, scria Roncea.
„Prim-ministrul moldovean Vladimir Filat parcurge a treia
etapă a consolidării poziţiei sale de miliardar în dolari. Cu alte
cuvinte, ne putem mândri şi noi cu încă un moldovean de-al
nostru, băiat sârguincios plecat de la ţară în lumea largă, care,
ajungând şi prim-ministru, după un an de zile, a intrat în
lumea bună a miliardarilor planetei”, a scris Moldova Suverană.
Tot păţitu-i priceput
După ce a citat “fidel” agenţia rusă, Unimedia revine cu o altă
ştire: „Filat despre topul miliardarilor: povești și bârfe! Eu nu
știam că am 1,2 miliarde!”. Premierul declară că, de fapt, „topul
miliardarilor publicat zilele trecute sunt basme”. Unimedia
citează o declaraţie a prim-ministrului făcută pe postul TV
Moldova 1, care, mai devreme, difuza o ştire cu referire la
Rosbalt.
„UN FALS RUSESC // În preajma alegerilor, o agenţie de presă
de la Moscova stabileşte topul celor mai bogaţi moldoveni”,
scria Jurnal de Chişinău. Ziarul constata că „în realitate numele
acestor presupuşi miliardari nu se regăsesc în adevăratul top al
miliardarilor, clasament stabilit anual de către revista Forbes,
așa cum pretinde Rosbalt”.
„Paradoxal însă, numele lui Gabi Stati, Vladimir Plahotniuc și
al lui Vlad Filat nu se regăsesc în adevăratul top Forbes. Pentru
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a vă convinge, puteți vedea lista miliardarilor cu 2,5 mld de
dolari. Potrivit Rosbalt, Gabi Stati ar fi trebuit să intre în
această listă, ceea ce nu este însă așa”, scria jurnal.md.
Şi blogosfera.md a pus la îndoială ştirea agenţiei ruse într-o
analiză „TOP 3 cei mai bogați moldoveni sub semnul întrebării
(???) sau Filat mai bogat decât cel mai bogat român …”.
„Lumea face referință la Rosbalt care, la rândul său, face
trimitere la FORBES
Verificăm:
Gabriel Stati ar fi câştigat din afacerile cu petrol 2,5 miliarde de
dolari.
Miliardari cu $2.5 miliarde. Gabriel Stati nu-i.
Averea lui Vladimir Plahotniuc este estimată la 2 miliarde de
dolari.
Miliardari cu $2 miliarde. Vladimir Plahotniuc nu-i.
Averea lui Vlad Filat este estimată la 1,2 miliarde de dolari,
deţinând o afacere comună cu miliardarul român Dinu
Patriciu.
Miliardari cu $1.2 miliarde. Vlad Filat nu-i.
Ne uităm și în ordine alfabetică. Stati nu-i. Plahotniuc nu-i.
Filat nu-i”, scria blogosfera.md.
Rosbalt nu dezminte că ar fi autorul dezinformării
Agenţia de ştiri rusă Rosbalt, care a difuzat ştirea despre
miliardarii moldoveni, nu a răspuns la solicitarea noastră
privind sursa din care totuşi s-a inspirat, după ce am constatat
că, de fapt, topul Forbes a fost alcătuit în martie, şi nu în iulie,
şi că în el nu figurează nume ale oamenilor de afaceri din
Republica Moldova.
Astfel, în ambalajul „oligarhii se îmbogăţesc pe timp de criză,
iar antreprenorii din Moldova îşi măresc bogăţiile de sute de
ori”, totul s-a dovedit a fi, în cele din urmă, o bulă de săpun.
Dezinformarea a fost confirmată chiar de oamenii de afaceri,
care au declarat că doar câţiva oameni din Moldova pot avea
averi de circa 100 milioane de dolari, dar nu mai mult.
Care a fost totuşi ţinta dezinformării?
Că Rosbalt a lansat un fals despre miliardarii moldoveni, ca să
ne inducă în eroare şi să ne manipuleze, se putea demonstra
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uşor, accesând site-ul Forbes, la care agenţia de ştiri rusă făcea
trimitere pentru a da credibilitate „ştirii”.
Nu era nimic special de aflat, doar că totul e cusut cu aţă albă.
O făcătură cu ţintă electorală, inspirată, probabil, de la
Chişinău, pentru a-i discredita pe unii, iar pe altul, dimpotrivă,
a-l reabilita, după ce s-a tot spus că este cel mai bogat moldovean.
Naivii de noi am muşcat lacom din această momeală toxică,
aruncată special pentru a intoxica lumea de dincoace de
Nistru. S-a lăsat prins în mreajă chiar şi premierul, care s-a
arătat nedumerit de topul „celor de la Forbes”. De ce atunci ar
trebui să ne mai mire reporterul care aleargă după senzaţional,
fiind mânat din urmă şi de angajatorul său?! Iar, în cazul
„noutăţii” despre miliardarii moldoveni, poftim, ştirea-bombă
îţi este servită pe tava, gratuit.
Numele celor cinci într-adevăr nu se regăsesc în topul Forbes,
la care face trimitere Rosbalt. În acest caz, s-a mizat mult că
informaţia va fi preluată de presa moldovenească şi că astfel va
ajunge la cititorul, mai bine zis, la electoratul moldovean, care
în toamna acestui an va fi chemat la urne. Şi a nimerit în ţintă.
„Este o aberaţie, nici nu doresc să comentez”, astfel au reacţionat mai mulţi oameni de afaceri. Cea mai mare avere din
Moldova, spun ei, s-ar putea ridica la 100 de milioane de
dolari. Ştirea nu a fost însă destinată oamenilor care ştiu cum
stau lucrurile şi au intuiţia falsului, ci lumii celor naivi şi
necăjiţi. Nu întâmplător e faptul că în listă se regăsesc doar
persoane aflate în prezent la putere sau care se presupune că
sprijină financiar partide din Alianţa pentru Integrare Europeană.
Anume la sfârşitul anului 2009, când au apărut primele semne
de relansare a economiei, la guvernare în Moldova au venit
partidele liberale. Mesajul e clar: cei de la putere au profitat şi
s-au îmbogăţit, voi, prostimea, aţi devenit şi mai săraci.
Autorul ţine să sublinieze că Oleg Voronin, fiul fostului
preşedinte, nu figurează printre cinci cei mai bogaţi oameni
din republică. Acum doi ani, presa străină, inclusiv cea din
Rusia, scria că Voronin junior e miliardar şi că e cel mai bogat
om din Moldova.
Ţinta a fost, aşadar, una electorală. Făcătura se vedea de la o
poştă. Pe de altă parte, această ştire a pus în evidenţă verigile
slabe ale jurnalismului moldovenesc, atitudinea presei faţă de
unele valori, care trebuie să devină mai mult decât o regulă.
Cazul Rosbalt spune multe despre felul nostru de a trata unele
subiecte senzaţionale, când ziariştii uită de acurateţe şi
corectitudine.
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Un nou embargo? O invenţie a presei
La 11 august, corespondentul de la Chişinău al agenţiei Reuters
relata că inspecţia sanitară rusă “Rospotrebnadzor” a expediat
tuturor birourilor vamale din Rusia o scrisoare oficială, prin
care interzicea importul de vinuri și coniacuri din Republica
Moldova. Reuters este o agenţie destul de prestigioasă şi
credibilă, astfel că veridicitatea informaţiei nu a fost pusă la
îndoială, fiind preluată imediat de mass-media de la Chişinău.
„Importul de vinuri moldoveneşti în Rusia a fost interzis
oficial. Interdicţia a fost făcută publică printr-o scrisoare a
şefului Rospotrebnadzor, Ghennadi Onişcenko, trimisă tuturor
birourilor vamale din Rusia”, a relatat în aceeaşi zi cu Reuters
postul de televiziune Publika TV, care nu face referire la nicio
sursă.
INTERLIC transmite peste o zi, la 12 august, cu referire la
Reuters, că „Rusia interzice importurile de vinuri din Republica Moldova, potrivit unui ordin parvenit la serviciul vamal, la
câteva săptămâni după ce preşedintele moldovean în exerciţiu
a iritat Moscova denunţând regimul sovietic drept unul de
ocupaţie”.
“Importul vinurilor moldoveneşti interzis în Rusia”, scrie la 12
august point.md. Iar Timpul preia ştirea Agerpres, care citează
Reuters, scriind că „Rusia interzice importurile de vinuri din
R. Moldova”. „Serviciul vamal federal al Rusiei a interzis
importul de vinuri şi coniacuri din Moldova”, titrează agenţia
de presă Infotag.
La 12 august, Unimedia citează aceeaşi sursă, care relata că
”Rusia a interzis importul vinului din Moldova, printr-o
scrisoare oficială adresată tuturor birourilor vamale din
Federația Rusă, trimisă la câteva săptămâni după ce decretul
lui Mihai Ghimpu a iritat Moscova, prin declararea regimului
sovietic drept regim de ocupație”, însă scrie totodată că
„Ministerul Agriculturii neagă orice afirmații privind interzicerea exportului de vinuri moldovenești în Federația Rusă”.
Peste o zi, Unimedia informează: „OFICIAL. Rospotrebnadzor:
Importul vinului moldovenesc nu este interzis. Consultațiile
continuă”.
Peste o zi, la 13 august, Postul de radio Europa Liberă solicită
opinia ministrului Agriculturii, Valeriu Cosarciuc, şi a
preşedintelui Uniunii Oenologilor, Gheorghe Arpentin, care
afirmă că nu au fost informaţi despre interzicerea importurilor.
„Zvonuri despre un nou embargo rusesc al vinurilor”, astfel a
fost intitulat interviul difuzat de Europa Liberă.
Insistenţa cu care mediile moldoveneşti scriau despre un nou
embargo l-a determinat pe Ghennadi Onişcenko, sanitarul-şef
al Federaţiei Ruse, să declare la 12 august agenţiei ruse de ştiri
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ITAR-TASS, când presa scria despre embargo ca despre un fapt
împlinit, că importul nu a fost interzis.
Noul embargo, o ficţiune produsă de imaginaţia vameşilor ruşi
Pretinsul embargo impus de Rusia asupra vinurilor moldoveneşti, „anunţat” de presă, s-a dovedit, în fine, o ficţiune
produsă de interpretarea eronată de către Serviciul federal
vamal rus a dispoziţiei şefului inspecţiei Rospotrebnadzor
Ghennadi Onişcenko.
La 30 iulie, Onişcenko a cerut să fie limitat importul vinurilor
moldoveneşti în interiorul hotarelor Uniunii vamale Rusia-Belarus-Kazahstan. Altfel spus, el a cerut să fie interzisă introducerea pe piaţa rusă a vinurilor moldoveneşti prin punctele
vamale cu Belarus şi Kazahstan, care sunt printre principalele
pieţe de desfacere a producţiei de băuturi alcoolice din
Moldova.
„Vinurile moldoveneşti şi georgiene se vând liber în Belarus şi
Kazahstan, astfel că în cazul creării Uniunii vamale aceste
produse vor putea circula liber în toate cele trei ţări. Deoarece
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vinurile georgiene au fost interzise demult în Rusia, iar faţă de
vinurile moldoveneşti există pretenţii serioase, Onişcenko a
trimis o dispoziţie la vamă cerând să nu fi admise pe piaţa rusă
vinurile din Kazahstan şi Belarus. Vama, care, probabil, nu s-a
descurcat în această situaţie, a dat dovadă de exces de zel”, a
declarat presei ruse Vadim Drobiz, directorul unei agenţii
specializate în analiza pieţei produselor alcoolice.
La 12 august, Rospotrebnadzor a difuzat un comunicat în care
se spune că ”informația apărută în presă privind interzicerea
importului de vinuri moldoveneşti în Federaţia Rusă nu
corespunde realității. Importul de producţie vinicolă continuă”.
***
Sursa a doua, la fel de importantă ca şi prima, nu-i aşa? Cele
două exemple sunt suficiente pentru a ne convinge că este
tocmai aşa. Există în jurnalism reguli pe care nu poţi să le
neglijezi, altminteri rişti să greşeşti şi, în ultimă instanţă, să
induci cititorul în eroare. Să-l dezinformezi şi să provoci
confuzii.
Vlad BERCU

Jurnalişti la conferinţa
de presă dedicată lansării
primului raport de monitorizare a mass-media în
campania electorală.
Chişinău, 19 octombrie
2010.
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De ce este necesar un nou Cod al
audiovizualului?
Pe parcursul ultimilor trei ani, reprezentanţi ai mijloacelor de
informare în masă şi ai organizaţiilor societăţii civile din ţara
noastră au fost implicaţi în elaborarea, perfecţionarea şi/sau
examinarea publică a mai multor proiecte de lege din domeniul
legislaţiei mass-media. În 2010, aceste eforturi au vizat atât
proiectul Legii cu privire la libertatea de exprimare şi proiectul
Legii privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice,
(adoptate deja pe parcursul anului), cât şi proiectul noului Cod
al audiovizualului al Republicii Moldova (noul Cod), care
urmează să fie elaborat în viitorul apropiat.
Dezbaterile publice asupra proiectului noului Cod au demarat,
după cum este şi firesc, cu examinarea necesităţii elaborării şi
adoptării acestei legi. Unii specialişti în domeniu s-au pronunţat pentru adoptarea acestui document, iar alţii au fost
împotrivă. Deşi recunosc că există o mulţime de probleme pe
care nu le poate rezolva vechiul Cod, aceştia din urmă sunt
sceptici referitor la beneficiile noului Cod, iar unele voci
încearcă să-i atribuie chiar coloratură politică.
În continuare, voi prezenta argumente în favoarea necesităţii
elaborării şi adoptării unui nou Cod în contextul principalelor
trei argumente invocate de cei care pledează pentru păstrarea
actualului Cod.
Argumentul 1. „Actualul Cod este o lege recentă, al cărei proiect
a fost expertizat la nivel european”: CONSILIUL EUROPEI –
Analiza şi comentariile la proiectul Codului audiovizualului al
Republicii Moldova (mai, 2006), OSCE – Comentarii pe
marginea proiectului Codului audiovizualului al Republicii
Moldova (aprilie, 2006) şi Comentarii suplimentare pe marginea
proiectului Codului audiovizualului al Republicii Moldova (mai,
2006), ARTICOLUL 19 – Memorandum privind proiectul
Codului audiovizualului al Republicii Moldova (aprilie, 2006).
Existenţa unei legi îşi găseşte justificare inclusiv în calitatea de
călăuză a activităţilor într-un domeniu. Examinarea rostului de
a fi al actualului Cod necesită o atenţie sporită, deoarece pe
parcursul ultimilor zece ani industria audiovizualului a avut o
creştere semnificativă. Este unul din puţinele domenii ale
economiei naţionale (cu excepţia agriculturii, bineînţeles) care
pentru multe persoane se asociază şi cu posibilitatea angajării
în câmpul muncii în ţară. În asemenea condiţii, este cazul să
(re)găsim în actualul Cod norme care, în cel mai rău caz, să nu
dăuneze activităţii în această ramură a economiei şi, în cel mai
bun caz, să faciliteze dezvoltarea acestui domeniu al afacerilor.

Revenind la primul argument în vederea susţinerii necesităţii
menţinerii în vigoare a prezentului Cod, este cazul să reamintim anul prezentării expertizelor europene – 2006. Chiar dacă
la nivel european Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră (CETT) ratificată de ţara noastră în anul
2002 era şi este valabilă în continuare, interpretarea prevederilor acestui acord internaţional a suferit modificări substanţiale.
Prevederile CETT, reprezentative pentru acest domeniu al
businessului, se referă la regimul juridic al publicităţii, teleshopping-ului şi sponsorizării. Aceste prevederi, în mod reuşit
pentru anul 2006, au fost preluate şi inserate în art.19-22 din
actualul Cod.
În statele europene, prevederile CETT şi-au găsit interpretare
şi implementare în temeiul Directivei 89/552/CEE privind
coordonarea anumitor acte cu putere de lege şi acte administrative ale statelor membre cu privire la desfăşurarea activităţilor de
difuzare a programelor de televiziune. Pe parcursul timpului,
însă, această directivă a fost modificată substanţial. Modificările din anul 2007 erau atât de însemnate, încât la nivel oficial se
vorbea despre „modificarea” CETT. Din aceste considerente
s-a decis şi publicarea versiunii codificate a directivei – Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din
10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite
prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul
statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media
audiovizuale, cunoscută sub titlul prescurtat Directiva serviciilor
mass-media audiovizuale.
Spre deosebire de CETT, pentru care sunt specifice noţiunile
publicitate, teleshopping şi sponsorizare, în Directiva 2010/13/
UE este utilizată noţiunea comunicaţie comercială audiovizuală – „imaginea cu sau fără sunet care este destinată să promoveze, direct sau indirect, bunurile, serviciile sau imaginea unei
persoane fizice sau juridice care desfăşoară o activitate economică. Imaginile respective însoţesc sau sunt incluse într-un program
în schimbul unei plăţi sau retribuţii similare sau în scopul
autopromovării. Formele de comunicaţii comerciale audiovizuale includ, printre altele, publicitatea televizată, sponsorizarea,
teleshopping şi poziţionarea de produse” (art.1).
Astfel, pe lângă poziţionarea de produse (permisă din 2007),
televiziunile din statele europene sunt în drept să transmită
publicitate interactivă, publicitate prin ecran partajat, publicitate
virtuală, sponsorizare virtuală şi alte forme de comunicaţii
comerciale audiovizuale, o parte din care se difuzează peste
limitele prevăzute în CETT şi, respectiv, art.22 alin.(1) din
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actualul Cod: „Timpul de transmisiune dedicat publicităţii nu
poate depăşi 15% din timpul de difuzare a serviciului de
programe televizate, iar împreună cu spoturile de teleshopping
nu poate depăşi 20% din timpul zilnic de transmisiune a
serviciului de programe televizate”. Novaţiile legislative, ce vor
avea ca obiect introducerea în legislaţia în vigoare a noilor
(pentru ţara noastră) forme de comunicaţii comerciale
audiovizuale, vor avea efecte benefice atât în domeniul
finanţării industriei audiovizuale naţionale, cât şi în ceea ce
priveşte crearea unor noi locuri de muncă în Republica
Moldova.
Apropo de „încurajarea concurenţei loiale”, despre care se
menţionează în art.41 din actualul Cod, în calitate de obligaţie
a CCA. Cel puţin, din 15 aprilie 2010 – ziua publicării Directivei 2010/13/UE, care permite expres televiziunilor europene
difuzarea diverselor forme de comunicaţii comerciale audiovizuale, televiziunile din Republica Moldova sunt în condiţii de
concurenţă neloială în raport cu serviciile de programe
televizate (re)transmise din străinătate pe teritoriul ţării. Astfel,
CCA, menţionat în actualul Cod drept „reprezentantul şi
garantul interesului public în domeniul audiovizualului,
autoritatea responsabilă pentru implementarea şi respectarea
prezentului cod, a tratatelor internaţionale în domeniul audiovizualului la care Republica Moldova este parte”, urma/urmează
să elaboreze şi/sau să promoveze un proiect de lege privind
punerea în aplicare a CETT, în conformitate cu art.2 din Legea
Republicii Moldova nr.1555 din 19.12.2002 pentru ratificarea
Convenţiei europene cu privire la televiziunea transfrontalieră,
care ar avea ca obiect instituirea unor condiţii de concurenţă
loială între televiziunile din Republica Moldova şi cele din alte
state, care au ratificat CETT.
Doar capitolul Comunicaţii comerciale audiovizuale, elaborat în
vederea soluţionării acestei probleme, cuprinde 45 de articole,
adică un număr de articole ce depăşeşte jumătate din numărul
de articole (68 de articole), încorporate în actualul Cod.
Argumentul 2. „Problemele în domeniul legislaţiei audiovizuale
nu ţin de calitatea prevederilor legislative, ci de absenţa unor
preocupări privind implementarea prevederilor Codului sau
implementarea defectuoasă a acestora”. O lege, în opinia
noastră, nu este decât un instrument al instituirii unui
mecanism al (re)organizării unui domeniu al relaţiilor din
societate. Este firesc să ne întrebăm cu toţii în ce mod s-a reuşit
organizarea relaţiilor dintre principalii „actori” în industria
audiovizualului: stat (în persoana CCA), radiodifuzori şi,
respectiv, consumatorii de programe audiovizuale (telespectatori şi radioascultători). Este firesc să examinăm eficienţa
prezentului Cod la expirarea a patru ani din momentul
adoptării, deşi autorii proiectului Codului şi-au stabilit această
sarcină la începutul anului 2009.
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Reamintim că în Republica Moldova existau legi în domeniu şi
până la adoptarea prezentului Cod: Legea audiovizualului din
1995 şi Legea cu privire la instituţia publică naţională a
audiovizualului din 2002. Necesitatea abandonării acestor legi
prin elaborarea şi adoptarea prezentului Cod a fost impulsionată de necesitatea soluţionării problemelor esenţiale din
domeniul audiovizualului: a) ignorarea vădită a preocupărilor
autorităţii de reglementare din domeniul audiovizualului
(CCA) în ceea ce priveşte misiunea sa esenţială – reglementarea, b) învinuirile constante cu privire la exercitarea unor
ingerinţe politice în activitatea CCA, în special în ceea ce
priveşte activitatea de licenţiere în domeniul audiovizualului,
c) preocupări sporadice şi ineficiente ale CCA în vederea
monitorizării respectării legislaţiei în vigoare de către instituţiile audiovizuale, d) imixtiuni în activitatea editorială a IPNA
Compania „Teleradio-Moldova”.
În opinia mai multor reprezentanţi ai societăţii civile, situaţia
membrilor CCA de până în anul 2006, care îşi exercitau
atribuţiile fără a fi angajaţi cu titlu permanent, reprezenta o
sursă a problemelor enumerate. Prin actualul Cod această
situaţie şi-a găsit remediere, membrilor autorităţii de reglementare în domeniul audiovizualului oferindu-li-se chiar
inamovibilitate. Cu toate acestea, pe parcursul a trei ani
împliniţi, deşi şi-au exercitat atribuţiile în calitate de angajaţi
„cu carnete de muncă în regulă” şi salarii decente, membrii
CCA nu au reuşit să-şi onoreze cele trei funcţii de bază,
prevăzute în legislaţia în vigoare şi standardele europene
pentru autorităţile de reglementare din domeniul audiovizualului1 : reglementarea, licenţierea şi, respectiv, monitorizarea
activităţii audiovizualului.
Preocupări ale CCA privind exercitarea acestor funcţii au
existat, unele merită a fi remarcate în calitate de tentative de
exercitare a fiecăreia din cele trei funcţii ale autorităţii de
reglementare din domeniul audiovizualului. O apreciere atât
de aspră a autorului faţă de exercitarea funcţiilor CCA de către
membrii acestuia are la bază, în mod indiscutabil, arhicunoscutele pentru întreaga societate cazuri de mituire a unor
membri ai CCA, cazul TVR, cazul PRO TV etc.
Este necesar, în viitor, să păstrăm pentru membrii CCA
statutul de inamovibilitate? Se va vedea. Pentru autor, însă, este
cert necesară instituirea unui mecanism de responsabilizare a
membrilor CCA.
Problema imixtiunilor în activitatea editorială a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” necesită o abordare aprofundată. Din
lipsă de spaţiu, cu titlu de exemplu, vom enumera doar două
1 Recomandarea Rec(2000)23 a Comitetului de Miniştri către statele membre
cu privire la independenţa şi funcţiile autorităţilor de reglementare a sectorului
radiodifuziunii din 20.12.2000, adoptată în cadrul celei de-a 735-a reuniuni a
Delegaţiilor Miniştrilor.
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aspecte problematice din prevederile prezentului Cod: modul
de finanţare a serviciului public de (tele)radiodifuziune şi
funcţiile Consiliului de Observatori al instituţiei.
Argumentul 3. „Prin elaborarea şi adoptarea noului Cod se
urmăresc scopuri politice: înlăturarea actualei componenţe a
CCA etc.” În vederea evitări unor asemenea acuzaţii, Grupul de
lucru nu a prezentat public proiectul noului Cod până la
alegerile parlamentare din 2010.
Stabilitatea legislaţiei nu este un scop în sine. Chiar dacă
conţine mai multe prevederi conforme standardelor europene
în domeniu, legislaţia audiovizuală naţională nu este înzestrată
şi cu mecanisme adecvate implementării în condiţiile specifice
din Republicii Moldova. Este suficient, în acest context, să
reamintim de statutul de inamovibilitate al membrilor CCA,
care pentru unii membri ai autorităţii de reglementare a
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reprezentat, la nivel practic, un „argument” pentru acţiunile
abuzive şi/sau iresponsabile ale CCA.
Proiectul noului Cod, în opinia autorului, nu este altceva decât
un instrument al apropierii domeniului audiovizualului din
Republica Moldova de standardele internaţionale în domeniu,
inclusiv cele ce ţin de autoritatea de reglementare în domeniu,
(tele)radiodifuzorii publici, radiodifuzorii comunitari,
comunicaţiile comerciale audiovizuale, tranziţia la televiziunea
digitală şi multe alte domenii.
Grupul de lucru urmează să prezinte public proiectul noului
Cod în primele luni ale anului 2011. În dezbaterile publice
vizând proiectul noului Cod, va trebui să revenim la întrebarea
din titlul acestui articol, deşi ar fi cazul să discutăm pe
marginea posibilităţilor de perfecţionare a proiectului noului
Cod.
Eugen RÎBCA

Prezentatori şi reporteri
ai programului „Mesager”
(TRM), la Cursurile de
dicţie şi voce. Chişinău,
4-10 octombrie 2010.
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Jurnalismul responsabil: alternativa
reglementărilor
Alegerile, de orice gen şi nivel, sunt pentru mass-media o
perioadă specifică de activitate, dar şi un test de maturitate.
Specificul transpare din ciocnirea, în campaniile electorale, a
două mari tentaţii: tentaţia concurenţilor să utilizeze mass-media în scopuri proprii, chiar dacă platformele electorale
„mustesc” de grijă pentru ţară şi de onestitate, şi tentaţia
mass-mediei să urce pe baricade pentru a da lupta finală sau a
profita de generozitatea pecuniară, iraţional de mare în alegeri,
a unor concurenţi electorali, chiar dacă locul mass-mediei nu
ar trebui să fie pe baricade. Cititorului, care, intuiesc, nu este
de acord cu ultimul enunţ, îi vom explica: dacă locul mass-mediei ar fi baricadele, nu am avea de unde afla despre baricade.
Impactul acestor tentaţii poate deveni distrugător pentru
alegător. De aceea, în alegeri, sunt elaborate reguli de joc şi
pentru concurenţii electorali, şi pentru mass-media. Contează,
însă, cine-s autorii regulilor. Ei pot fi doi: autorităţile, adică
statul, şi mass-media însăşi. Practica alegerilor din Republica
Moldova de până acum cunoaşte un singur autor. În democraţiile cu presă responsabilă statul nu este cel mai indicat autor
de reglementări.
În alegeri mass-media ar trebui să facă ceea ce face de obicei
– să informeze veridic, complex, imparţial despre tot ce se
întâmplă în societate. Totuşi reglementările speciale apar cu
regularitate. Este, în fond, reacţia autorităţilor la comportamentul mass-mediei. A autorităţilor, şi nu a societăţii în
general, pentru că societatea a delegat autorităţilor respectiva
prerogativă. Deci am putea afirma că, în cazul unui comportament adecvat al mass-mediei, inclusiv în alegeri, ar decădea
necesitatea reglementărilor suplimentare. Jurnalismul responsabil lasă puţin loc reglementărilor. Dar nu s-a ajuns până
acolo şi motivul nu sunt autorităţile.
La modul logic, reglementările pentru activitatea mass-mediei
în campania electorală ar trebui să concretizeze anumite
norme generale din legislaţie în scopul sporirii gradului de
previzibilitate al comportamentului instituţiilor mediatice. În
linii mari, aceasta se şi întâmplă în cazul Republicii Moldova,
dar numai în linii mari.
Ani la rând regulile de joc pentru campania electorală în cazul
radiodifuzorilor sunt stabilite de către Consiliul Coordonator
al Audiovizualului (CCA) şi, în cazul tuturor instituţiilor
mediatice, de către Comisia Electorală Centrală (CEC). CCA
elaborează şi adoptă aşa-zisa concepţie de reflectare a campaniei electorale de către instituţiile audiovizualului, iar CEC

– aşa-zisul regulament privind reflectarea campaniei electorale
în mijloacele de informare în masă. Până la modificare, în
iunie 2010, Codul Electoral obliga radiodifuzorii să respecte şi
concepţia CCA, şi regulamentul CEC. La alegerile din 2009,
concepţia, de exemplu, interzicea reflectarea campaniei în ştiri,
iar regulamentul o permitea. Şi radiodifuzorii se întrebau
retoric: cum poţi respecta un document fără să-l încalci pe
celălalt?! Soluţia era la suprafaţă: după adoptarea Regulamentului CEC, CCA să opereze modificări în concepţie, ajustând-o
la conţinutul acestuia. În realitate, însă, rămâneau în vigoare şi,
prin urmare, obligatorii pentru radiodifuzori ambele documente. Radiodifuzorilor le rămânea doar să încalce inevitabil
prevederile unuia dintre ele, pentru ca după aceasta să nu se
întâmple nimic.
Oricine a citit vreodată concepţia CCA sau regulamentul CEC
a realizat că volumul lor este exagerat de mare. Motivul este
unul – documentele, în mod mecanic, nu şi imperios, preiau
multe prevederi generale din legislaţie, în loc să le concretizeze.
De exemplu, dacă în Codul Electoral este prevăzut: „Mijloacele
de informare în masă fondate de autorităţile publice publică
gratuit, iar radiodifuzorii difuzează gratuit, la solicitarea
organelor electorale, spoturi motivaţionale, de educaţie civică
şi electorală, desfăşoară campanii de informare a alegătorilor
despre procedura de vot şi despre alte particularităţi ale
votării” şi, dacă această prevedere nu necesită concretizare, nu
mai are rost să migreze în regulamentul CEC. Dar migrează.
Cu o îndârjire de invidiat. Şi dimpotrivă, dacă legislaţia
stabileşte: „Consiliul Coordonator al Audiovizualului prezintă
obligatoriu, o dată la două săptămâni, Comisiei Electorale
Centrale rapoarte de monitorizare a modului de reflectare a
campaniei electorale de către radiodifuzorii naţionali”, are rost
ca în regulament această prevedere să fie concretizată, bunăoară: de când începe să curgă termenul de două săptămâni; ce
face mai departe CEC cu respectivele rapoarte; poate le dezbate
în şedinţă publică în paralel cu rapoartele similare venite din
partea societăţii civile. Atare concretizări sunt deficitare.
Dacă urmărim reglementările reflectării alegerilor, să zicem, de
la 2001 încoace, observăm preocuparea îndreptăţită a autorităţilor pentru câteva zone sensibile: oglindirea campaniilor
electorale în ediţiile de ştiri; regulile de comportament pentru
radiodifuzorii publici şi cei privaţi; timpii de antenă şi spaţiile
pentru publicitate electorală; organizarea dezbaterilor electorale etc. Bunăoară, Concepţia reflectării de către instituţiile
audiovizualului a campaniei electorale pentru alegerea
Parlamentului, aprobată de CEC în ianuarie 2001, în p. 2.10.
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stabilea: „Toate posturile de radio şi televiziune, publice şi
private, care emit pe cale radioelectronică, în timpul campaniei
electorale nu vor prezenta concurenţi electorali în buletinele lor
de ştiri, evenimentele electorale urmând să fie tratate ca ştiri de
presă.” (Aici şi în continuare, cursivul nostru – I.B.). [1]. Sincer
să fiu, nici până acum nu pot descifra prevederea în cauză. Se
vede că mai mult noroc au avut radiodifuzorii.
După patru ani, în Concepţia reflectării campaniei electorale
pentru alegerile parlamentare de către instituţiile audiovizualului, aprobată de CEC în ianuarie 2005, p. 46 stipula: „În
buletinele de ştiri ale instituţiilor, publice şi private, ale
audiovizualului evenimentele electorale urmează să fie difuzate
în gen de reportaj pe principiile egalităţii tuturor concurenţilor
electorali şi vor fi puse pe post câte 5 ştiri într-o ediţie informativă în ordinea prezentării cererilor. ...Comunicarea ştirilor
informative despre activitatea candidaţilor la funcţia de deputat
în Parlament, care sunt şi conducători de rang republican,
raional şi municipal, se va efectua exclusiv prin intermediul
serviciilor de presă, fără difuzarea imaginii acestora, cu
excepţia reflectării evenimentelor de o deosebită importanţă
pentru societate.”. [2] Pe timpuri, un jurnalist de la „Izvestia”
îşi începea foiletonul cam în felul următor: un lucru foarte
simplu îl voi încâlci în aşa hal că veţi flutura din cap ca un cal
care a băut gaz. Foiletonistul nu se referea la prevederea
invocată, dar, dacă ar fi făcut-o, nu ar fi greşit. Vom compătimi
radiodifuzorii obligaţi să facă acrobaţii cu „reportaje a câte 5
ştiri” şi ne vom limita în a remarca şi în acest caz ceaţa groasă
ce învăluie stipularea în cauză.
După alţi patru ani, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 în
mijloacele de informare în masă, aprobat de CEC în februarie
2009, în p. 18, preciza: „Instituţiile audiovizualului, cu excepţia
emisiunilor cu caracter electoral, nu vor difuza materiale cu
participarea concurenţilor electorali la evenimente sportive,
emisiuni de divertisment, talk-show-uri”, ca, aproape imediat,
în p. 20, să încurce iţele: „În emisiunile informative şi de
actualităţi ale instituţiilor audiovizuale, evenimentele din
campania electorală vor fi reflectate, însă nu vor fi însoţite de
comentarii.”. [3] Astfel, o prevedere interzice difuzarea
materialelor electorale în ştiri, iar alta o permite, dar fără a fi
„însoţite de comentarii”.
După trei luni, Regulamentul privind reflectarea campaniei
electorale la alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009,
în p. 17, indica: „Instituţiile audiovizualului, cu excepţia
dezbaterilor electorale, spoturilor publicitare contra plată şi
emisiunilor de ştiri, nu vor difuza materiale cu participarea
concurenţilor electorali la evenimente sportive, emisiuni de
divertisment, talk-show-uri.” [4] Altfel spus, apare o regulă
permisivă pentru emisiunile de ştiri, dar, parcă temându-se de
stipulările încurcate şi ceţoase anterioare, autorii documentu-
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lui, în p. 19, scriu diplomatic: „În emisiunile informative şi de
actualităţi ale instituţiilor audiovizuale, evenimentele din
campania electorală vor fi reflectate cu respectarea prevederilor
art. 47 din Codul Electoral şi art. 7 din Codul Audiovizualului”.
Şi, pentru a adăuga măcar un pic de concreteţe, în p. 20 este
prevăzut: “În perioada electorală nu pot fi difuzare ştiri sau
relatări despre actele de caritate ale candidaţilor şi ale rudelor
acestora până la gradul doi”.
Stilul diplomatic, pentru că între timp au fost operate modificări la Codul Electoral, a migrat şi în Regulamentul privind
reflectarea campaniei electorale la referendumul constituţional
din 5 septembrie 2010. Punctul 15 stipula: „În emisiunile
informative şi de actualităţi ale instituţiilor audiovizuale,
evenimentele din campania electorală vor fi reflectate cu
respectarea prevederilor art. 47, art. 64 şi art. 641 din Codul
Electoral şi art. 7 din Codul Audiovizualului”, iar p. 16, că „În
perioada electorală nu pot fi difuzare ştiri sau relatări despre
actele de caritate ale reprezentanţilor oficiali, ori persoanelor
de încredere a participanţilor la referendum şi ale rudelor
acestora până la gradul doi”. [5] Prevederea a rămas, practic,
intactă şi în Regulamentul privind reflectarea campaniei
electorale la alegerile în Parlament din 28 noiembrie 2010. [6]
Pentru ca o lege, o normă, o reglementare să fie respectată,
iniţial trebuie să întrunească două condiţii: să fie înţeleasă şi să
fie cunoscută. În acest sens, încercarea de a reglementa
reflectarea campaniei electorale în ediţiile de ştiri a eşuat. În
fond, era de aşteptat acest lucru. Sunt domenii – poezia, religia
- în care nu intri cu reglementări. Ştirile fac parte din aceste
domenii. Pentru că, de fapt, ce face reporterul? Vine şi spune:
iată ce am reuşit să aflu până în acest moment despre cutare
eveniment. Cum am putea stabili reguli rigide care ar indica
reporterului la care eveniment să meargă şi cât să afle până la
difuzarea ştirilor?! Jurnalismul de calitate nu poate fi decretat.
El este o chestiune de responsabilitate. Legea nu-l poate crea,
dar îl poate împiedica.
Totuşi, autorităţile au dreptul să intervină cu anumite restricţii,
însă ele trebuie să treacă “testul triplu”, adică să fie prevăzute de
lege, să aibă un scop legitim şi să fie necesare într-o societate
democratică. În acest context, dacă raportăm concepţiile şi
regulamentele de reflectare a campaniilor electorale la art. 64
din Codul Electoral, alin. (7) - ”Mijloacele de informare în
masă au dreptul să reflecte alegerile şi să informeze publicul cu
privire la toate aspectele electorale liber de orice ingerinţă sau
amestec din partea autorităţilor publice, concurenţilor/
candidaţilor electorali sau a altor entităţi” - atunci, cu siguranţă, pică “testul triplu”. Dar ceea ce este necesar de menţionat:
încercarea de a reglementa reflectarea alegerilor în buletinele
de ştiri nu a apărut din dorinţa inconştientă a cuiva. A apărut
ca o reacţie firească a autorităţilor la comportamentul massmediei. Nu toate instituţiile mediatice au demonstrat un
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jurnalism responsabil. Într-o vreme, nu prea îndepărtată,
utilizarea ştirilor în scopuri electorale devenise o eroare de
proporţii, sistemică şi, autorităţile trebuia să intervină. Statul
întotdeauna procedează astfel. Deci mass-media nu trebuie să
ofere statului motive de intervenţie în “bucătăria” breslei,
inclusiv în cea de producere a ştirilor. Să ne amintim de
sugestia regretatului profesor Claude-Jean Bertrand: “Media
deţin în mod tradiţional drepturi în numele cetăţenilor.
Delegarea acestei puteri nu are nicio bază contractuală
explicită: pentru a o păstra, media trebuie să o merite şi să
ofere servicii de calitate înaltă.” [7]
Să urmărim în continuare cum au evoluat reglementările ce
vizează dezbaterile electorale. În reglementările din 2001,
dezbaterile electorale erau amintite ca printre altele. De
exemplu, era stabilit că “Dacă la o emisiune electorală participă
doi sau mai mulţi concurenţi, ordinea prezentărilor se va
stabili conform ordinii de înregistrare a acestor formaţiuni la
Comisia Electorală Centrală”, şi că “în cadrul dezbaterilor,
realizatorii şi moderatorii emisiunilor electorale vor manifesta
neutralitate şi imparţialitate”. Mai departe apare o normă, pe
cât de naivă, pe atât de neîndeplinit: “Moderatorul programului va asigura atmosfera civilizată a discuţiei. Prin intervenţiile
sale, el va preveni atacurile la persoană şi va curma comportamentele sau exprimările ce ar afecta onestitatea dezbaterilor.
Moderatorul îşi va formula clar şi corect întrebările, întreţinând astfel discuţia în spirit civilizat”. Mai rămânea ca legislaţia
să definească exact şi măsurabil ce înseamnă “atmosferă
civilizată”, “onestitatea dezbaterilor” sau “spirit civilizat”. În
fond, întregul cadru juridic al tânărului stat moldovenesc
abundă în adjective. Or, ele ştirbesc exactitatea normei
prescrise şi lasă loc de interpretări. În schimb, cu referire la
dezbaterile electorale organizate de radiodifuzorii privaţi,
norma era maximal clară: “Instituţiile private ale audiovizualului pot organiza gratuit, în cadrul meselor rotunde, trei
dezbateri a câte 2 ore fiecare, cu invitaţia reprezentanţilor
tuturor concurenţilor electorali”.
Începând cu anul 2005, în reglementări, dezbaterilor electorale
li se consacră un capitol aparte. Astfel, Regulamentul CEC din
2005 indica durata minimă a dezbaterilor, oferea dreptul
instituţiilor audiovizualului să stabilească tematica dezbaterilor; prescria, în premieră, criteriile de selectare a invitaţilor
pentru dezbaterile electorale; prevedea cinci obligaţii pentru
realizatorii şi moderatorii emisiunilor de dezbateri, inclusiv “să
fie imparţiali” şi “să formuleze clar întrebările, fără a fi
tendenţioase sau părtinitoare”. Respectivele obligaţii au fost,
din nou, o reacţie a autorităţilor la comportamentul moderatorilor de dezbateri electorale, departe de imparţialitate şi de
echidistanţă, şi s-au menţinut aproape intacte şi în reglementările din campania electorală pentru alegeri generale locale din
2007.
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Pentru că lipsa la emisiuni a unor invitaţi deseori punea
instituţia mediatică în situaţia de a desfăşura dezbateri cu un
singur participant, ceea ce, de fapt, este absurd, s-au făcut
încercări de a depăşi sau a preveni atare situaţii. De exemplu,
în Regulamentul CEC al UTA Gagauz Yeri privind reflectarea
în mijloacele de informare în masă a alegerilor pentru Adunarea Populară din 16 martie 2008, p. 44, se stipula că la dezbaterile electorale trebuie să participe nu mai puţin de doi invitaţi.
Prevedere bună, ca, ulterior, în p. 47 al aceluiaşi regulament, să
se stabilească faptul că „refuzul de a participa ori absenţa unui
sau mai multor concurenţi electorali sau reprezentanţi ai
acestora la dezbateri se face publică şi nu constituie temei
pentru anularea sau suspendarea emisiunii”. [8] Astfel, două
norme ale unui document devin antagoniste.
Reglementările din campaniile electorale desfăşurate în anul
2009 au fost completate cu noi prevederi. Astfel, p.52 al
Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la
alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 stabilea că „Instituţiile
audiovizualului sunt în drept să aleagă formatul dezbaterilor,
cu condiţia respectării, în ansamblu, a egalităţii, pentru toţi
concurenţii electorali, a timpului acordat pentru participare la
dezbateri”. Numărul obligaţiilor realizatorilor şi moderatorilor
emisiunilor de dezbateri electorale a fost suplimentat cu una –
„să nu fie membri de partid şi/sau candidaţi la alegeri”.
Restricţia de a fi membru de partid a fost eliminată din
reglementările pentru alegerile parlamentare din 29 iulie ale
aceluiaşi an, rămânând interdicţia „să nu fie candidaţi la
alegeri”.
Aşa s-a întâmplat că, pe parcursul câtorva perioade electorale,
şi legislaţia, şi reglementările CCA şi CEC, stabileau că
“Instituţiile audiovizualului pot oferi pentru dezbaterile
electorale 120 de minute pe săptămână pentru una sau mai
multe emisiuni. Suplimentar sunt acordate câte 90 de minute
zilnic pentru dezbateri electorale. Acest timp poate fi utilizat
pentru una sau mai multe emisiuni”. Prevederea în cauză are
un defect dublu. În primul rând, oricine dintre radiodifuzori
nu poate să nu o încalce, de vreme ce, de exemplu, la o
emisiune nu se prezintă un invitat (concurent electoral), iar
timpul prevăzut acestuia nu poate fi redistribuit, pentru a nu
admite un comportament privilegiat faţă de cei prezenţi. În al
doilea rând, 90 de minute „zilnic” înseamnă, literalmente,
obligativitatea radiodifuzorilor de a organiza dezbateri în
fiecare zi a câte 90 de minute. De fapt, trebuia să fie scris „pe
zi”, adică poţi organiza dezbateri în orice zi a săptămânii
doreşti, dar ele nu trebuie să dureze mai puţin de 90 de minute.
Acest „zilnic” a fost redactat în „pe zi” abia în Regulamentul
CEC privind reflectarea campaniilor electorale pentru alegerea
Parlamentului din anul 2009, iar în 2010 au dispărut şi cele 90
de minute, impuse de lege. Au trebuit câţiva ani ca legiuitorul
să înţeleagă deficienţa prevederii. În locul restricţiilor inoportune, în Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale
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pentru referendumul constituţional din 5 septembrie 2010,
apare stipularea: „Instituţiile audiovizualului sunt în drept să
aleagă formatul, durata şi frecvenţa dezbaterilor, cu condiţia
respectării, în ansamblu, a egalităţii pentru toţi participanţii la
referendum a timpului acordat pentru participarea la dezbateri”. Iar Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale
la alegerile în Parlament din 28 noiembrie 2010, în sfârşit,
merge mai departe şi stabileşte că „radiodifuzorii pot organiza
dezbateri, începând cu momentul înregistrării la CEC a cel
puţin doi concurenţi electorali; că radiodifuzorii „sunt în drept
să invite la dezbateri şi reprezentanţi ai societăţii civile, precum
şi persoane fizice interesate”, că „Ordinea în care sunt invitaţi
participanţii la dezbateri, precum şi gruparea acestora sunt
stabilite în declaraţia privind politica editorială a instituţiilor
media, cu respectarea egalităţii de şanse pentru fiecare
participant”. Pentru realităţile moldoveneşti este o prevedere
revoluţionară. Mass-mediei i se oferă posibilitatea să acţioneze
cum consideră că este mai bine pentru a informa adecvat
publicul, inclusiv prin organizarea dezbaterilor electorale.
Mass-mediei i se dă mână liberă. Dar libertatea este o povară
grea. Fără responsabilitate nu-şi poate valoriza valenţele. În
schimb, asumarea libertăţii, dar şi a responsabilităţii, poate, în
general, elimina reglementările din practica naţională. Este o
şansă. Pentru a o valorifica, ar fi bine, de exemplu, ca art. 64
(prim) din Codul Electoral să aibă următoarea redacţie:
„Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale în
mijloacele de informare în masă este aprobat de Comisia
Electorală Centrală. Proiectul de Regulament poate fi elaborat
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de CEC, de un organ de autoreglementare a mass-mediei sau
de întrunirea reprezentativă a comunităţii jurnalistice”.
Autoreglementările sunt cea mai bună şi cea mai indicată cale
a mass-mediei, inclusiv în campaniile electorale. Dar condiţiacheie este practicarea unui jurnalism responsabil. Fără el nici
legiuitorul, nici societatea nu vor renunţa la solicitarea
interminabilelor şi încâlcitelor reglementări, în definitiv, spre
nenorocul mass-mediei.
[1] http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2001/cec/conceptia-reflectarii/
[2] http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2005/cec/conceptiareflectarii/
[3] http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2009/cec/regulamentul-mass-media/
[4] http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/20092/cec/regulamentul-mass-media/
[5] http://www.e-democracy.md/elections/referendum/2010/
cec/regulamentul-mass-media/
[6] http://www.cec.md/iComisiaCentrala/main.
aspx?dbID=DB_Regulament_reflectare_mass_media180
[7] Etica mass-media şi sisteme de responsabilizare/Media Ethics
& Accountability Systems de Prof. Claude-Jean Bertrand, Transaction, 2000, p. 25
[8] http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/main.
aspx?dbID=DB_arhiv400
Ion BUNDUCHI

Participanţi la Cursul
de instruire „Etica jurnalistică: interdicţii şi
permisiuni”. Chişinău,
23-25 septembrie 2010.
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Mass-media în campania electorală din 2009 şi 20101 :
tendinţe, evoluţii, caracteristici
Libertatea presei poate fi pozitivă sau dăunătoare. Însă, cu certitudine, presa privată de libertate nu poate fi decât dăunătoare.
Albert Camus
Dacă presa este câinele de pază al democraţiei, daţi-i voie să latre.
Valeriu Butulescu
În loc de introducere…
Calitatea, imparţialitatea şi obiectivitatea unei instituţii
mediatice pot fi testate în câteva situaţii. Una din acestea sunt
alegerile. Observând parcursul campaniei electorale şi modul
în care o instituţie media „acţionează” în timpul acesteia, se
poate deduce „orientarea” şi „direcţia” unui ziar, ale unui post
de radio sau de televiziune.
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2010 a
adus cu sine câteva „surprize”, câteva „schimbări radicale” de
situaţie şi, nu în ultimul rând, câteva „metamorfozări” ale unor
instituţii media din ţară. În general, în 2010 mass-media a
cunoscut o maturizare în ceea ce priveşte reflectarea campaniei
electorale, fapt care probabil se datorează anumitor factori ce
s-au conturat între alegerile din 2009 şi cele din 2010. Printre
cei mai semnificativi, ar putea fi menţionaţi:
Schimbarea clasei de guvernare în urma alegerilor
anticipate din iulie 2009. Rezultat: Mass-media a devenit mai
liberă în ceea ce priveşte libertatea de exprimare. Totodată,
mass-media din Moldova a devenit mai „tupeistă” şi mai independentă de factorul puterii, lucru reflectat şi în ultimul raport
pentru anul 2010 efectuat de către organizaţia Reporteri fără
Frontiere, în care, la capitolul libertatea mass-media, Republica Moldova a făcut un salt de pe locul 114 (în 2009) pe 75 (în
2010).2
Apariţia unor instituţii media noi, care au stimulat
oarecum concurenţa în spaţiul mediatic. Rezultat: Creşterea
concurenţei impune volens-nolens şi creşterea calităţii produsului mediatic, iar creşterea calităţii nu înseamnă altceva decât
un mai mare grad de echidistanţă, imparţialitate şi obiectivitate
în reflectarea realităţilor electorale, şi nu numai;
1
În studiu sunt analizate datele monitorizării mass-mediei în campaniile electorale pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, alegerile
parlamentare anticipate din Moldova din 29 iulie 2009 şi alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010.
2
Reporters Without Borders, Press Freedom Index 2010, accesibil
online pe http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1034

„Mişcările tectonice” care au avut loc în audiovizualul
public, începute prin schimbarea conducerii Companiei Publice „Teleradio Moldova”. Rezultat: Detaşarea posturilor publice
TV Moldova 1 şi Radio Moldova de factorul politic şi punerea
la dispoziţia publicului larg a unui conţinut media echidistant,
imparţial şi nepartizan. Posturile publice audiovizuale au început să arate într-adevăr aşa cum prevede statutul acestora şi
Codul Audiovizualului, ca nişte instituţii media despre oameni
şi pentru oameni.
Atât campania electorală, cât şi alegerile în general pot fi calificate nu doar ca un mecanism de testare a gradului de democraţie într-o societate sau a maturităţii acesteia, ci şi ca un test
de profesionalism, sinceritate şi onestitate pentru mass-media
din ţară. Or, „nota” care va fi dată odată cu introducerea în
urne a buletinului de vot, de către cetăţeni în ziua alegerilor, va
fi şi o notă dată activităţii mass-media în reflectarea procesului
electoral. În acest fel, mass-media îşi are gradul său de responsabilitate pentru acest proces, în primul rând, ca instrument de
informare a societăţii, în al doilea rând, ca instrument „educator” al maselor şi, în al treilea rând, ca instrument de formare a
opiniei publice.
Caracteristici generale
Există anumite elemente care au „ajutat” la schimbarea tabloului mediatic în ceea ce priveşte reflectarea campaniilor electorale de către presa scrisă şi cea audiovizuală. În primul rând,
în campania electorală din 2010 a crescut cu mult numărul
materialelor cu tematică electorală inserate sau puse pe post
de instituţiile mediatice. Acest fapt se datorează în primul rând
apariţiei unor noi ziare, precum „Evenimentul Zilei”, „Panorama” etc., unor posturi noi de televiziune, în special de nişă,
cum ar fi Jurnal TV, Publika TV, şi posturi noi de radio: Jurnal
FM şi Publika FM.
Faţă de anul 2009, s-au observat de asemenea şi anumite
schimbări în cadrul unor instituţii media, cu precădere în
modul de reflectare a campaniei electorale, precum şi o modificare a politicii editoriale. Printre instituţiile care au suferit
o schimbare radicală în acest domeniu se numără posturile
publice, TV Moldova 1 şi Radio Moldova, şi postul privat de
televiziune N4.
Una din marile restanţe ale presei scrise în campaniile electorale din 2009 şi în cea din 2010 a fost numărul mic de materiale ce ţin de educaţia electorală. De exemplu, pe parcursul
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campaniei electorale din 2010, potrivit rapoartelor de monitorizare ale Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI), în
mass-media audiovizuală materialele de educaţie electorală au
reprezentat 3.45% din numărul total al acestora, faţă de anul
2009, când volumul total al materialelor de educaţie electorală
a constituit 3.77%.3 Astfel, ca şi în 2009, pe parcursul campaniei electorale din 2010 instituţiile mass-media nu au oferit
suficientă informaţie cu caracter educativ electoral pentru
cetăţenii cu drept de vot din Republica Moldova. De asemenea,
în campaniile din 2009 şi în cea din 2010, în presa scrisă s-au
înregistrat foarte puţine materiale gen Vox Populi. Materialele
electorale din presa scrisă şi cea audiovizuală au fost dominate
de ştiri, articole de opinie şi de publicitate electorală.
Volumul şi frecvenţa materialelor de educaţie electorală

Ziare
Audiovizual (TV,
Radio)

Campania electorală din martieaprilie 2009

Campania electorală din septembrie-noiembrie
2010

80 de materiale
2.54% (din total)

81 de materiale
3.07% (din total)

89967 secunde

114545 secunde

3.77% (din total)

3.45% (din total)

Sursa: CJI, Monitorizarea mass-media în campania electorală
pentru alegerile parlamentare 2009 şi 2010
Ca şi în campaniile electorale din 2009, audiovizualul moldovenesc a rezervat cel mai mare volum de informaţie electorală
în ştiri, emisiuni de dezbateri şi în publicitatea electorală. Pe
parcursul campaniei electorale din 2010, în mass-media
audiovizuală s-a mărit volumul materialelor de educaţie
electorală. Totuşi, raportate la numărul total de materiale
electorale, articolele de educaţie electorală s-au aflat la coada
clasamentului. Aceasta este valabil atât pentru campaniile
electorale din 2009, cât şi pentru cea din 2010.
În campania electorală din 2010, presa scrisă a devenit mai
activă în procesul electoral, faptul datorându-se apariţiei
câtorva publicaţii noi. În acelaşi timp, a crescut şi volumul
materialelor electorale ale publicaţiilor online, printre acestea
cele mai active: unimedia.md şi www.omg.md. Trebuie
menţionat că presa online a devenit mai deschisă şi mai
atractivă mai ales datorită faptului că a început să ofere din ce
în ce mai mult conţinut media propriu.4
Cu unele excepţii, atât presa scrisă, cât şi cea audiovizuală
continuă în campania electorală din 2010, ca şi în campaniile
3
Procentul reprezintă datele monitorizării posturilor TV şi radio.
În ceea ce priveşte presa scrisă, volumul de materiale ce ţin de educaţia
electorală a fost aproximativ acelaşi: în 2009 – 80 şi în 2010 – 81.

electorale din 2009, să mediatizeze scrutinul din perspectiva
concurenţilor electorali pe care îi simpatizează sau de care
depind patronii şi editorii acestora.
Tendinţele audiovizualului moldovenesc în campaniile electorale
din 2009 şi 2010
• Cazul audiovizualului public: TV Moldova 1 şi
Radio Moldova
Pe parcursul scrutinelor parlamentare din 2009 şi 2010, atât
politica editorială, cât şi modul de reflectare a campaniilor
electorale a instituţiilor media publice, TV Moldova 1 şi Radio
Moldova, au „suferit” mari „mutaţii”. Lucru care s-a datorat în
mare parte alegerii noii administraţii a Companiei Publice
„Teleradio Moldova” şi, implicit, conducerii acestor instituţii
media în parte. Tendinţele generale ale celor trei campanii
electorale confirmă faptul că posturile media publice sunt
lideri în ceea ce priveşte volumul şi frecvenţa materialelor cu
tematică electorală. De asemenea audiovizualul public este
lider şi la capitolul punerii pe post a materialelor ce ţin de
educaţia electorală.
Potrivit rapoartelor monitorizării, TV Moldova 1 şi Radio
Moldova în campania electorală pentru alegerile din aprilie şi
iulie 2009 au mediatizat intens activitatea guvernului şi a
partidului de guvernământ (PCRM). Activitatea de atunci a
acestor instituţii media s-a evidenţiat în primul rând prin
mediatizarea activităţii preşedintelui republicii, prim-ministrului şi speakerului Parlamentului, membri ai PCRM care nu au
fost degrevaţi din funcţie, şi neglijarea partidelor de opoziţie.
În majoritatea materialelor puse pe post, TV Moldova 1 şi
Radio Moldova au prezentat PCRM drept partid care reprezintă ordinea, stabilitatea, bunăstarea, iar partidele de opoziţie
(PLDM, PL, AMN), drept partide sinonime cu anarhia, haosul,
sărăcia, zarva şi cearta nesfârşită. În acest scop, s-a recurs la
procedee ce vin în contradicţie cu deontologia profesională:
reflectarea tendenţioasă, trierea informaţiei, scoaterea acesteia
din context, prezentarea informaţiilor eronate, nerespectarea
prezumţiei nevinovăţiei etc.5 PCRM a fost reflectat în majoritatea ştirilor sau a altor emisiuni tematice exclusiv în lumină
pozitivă, în timp ce partidele din opoziţie şi cele extraparlamentare, de cele mai multe ori, au fost citate cu scopul de a fi
discreditate.
În campania electorală pentru alegerile din 28 noiembrie 2010,
4
În campaniile electorale din 2009, publicaţiile online reflectau
situaţia din acest domeniu mai mult prin intermediul republicării materialelor jurnalistice apărute în ziare, agenţii de presă, reviste, radio sau la
posturile de televiziune.
5
Centrul pentru Jurnalism Independent, Monitorizarea mass-media în campania electorală pentru alegerile parlamentare 2009. Raport general,
5 februarie-3 aprilie 2009. http://alegeliber.md/files/rapoarte/raport_general_cij_api_rom.pdf
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instituţiile audiovizuale publice şi-au schimbat aproape radical
politica editorială. Rapoartele Centrului pentru Jurnalism
Independent menţionează că „posturile media publice au
reflectat echilibrat campania electorală, reuşind să asigure
pluralism de opinie atât în ştiri, cât şi prin intermediul
programelor electorale speciale şi timpilor de antenă gratuiţi.
Ambele posturi au oferit acces unui număr mare de concurenţi
electorali pentru a-şi expune platformele electorale”.6 Principalii subiecţi ai materialelor jurnalistice cu caracter electoral
pentru mass-media publică în acest scrutin au fost cetăţenii
simpli şi societatea în general, fiind urmaţi de instituţiile
statului. Activitatea partidelor politice pe parcursul acestei
campanii a fost reflectată echidistant şi în timpi de antenă
egali.7
• Audiovizualul privat în campaniile electorale din
2009 şi 2010
Postul privat de televiziune NIT a avut în campania electorală
din 2010 un comportament similar cu cel din campaniile
electorale din 2009. Această televiziune a continuat să favorizeze direct PCRM. În general, acest post de televiziune nu a luat
în calcul atât recomandările din 2009 propuse de către Centrul
pentru Jurnalism Independent, cât şi cele ale Consiliului
Coordonator al Audiovizualului şi a continuat să reflecte
procesul electoral în mod neobiectiv, tendenţios, lipsit de
imparţialitate şi arătându-şi deschis partizanatul politic în
favoarea unui singur concurent electoral. Ca şi în campaniile
din 2009, şi în cea din 2010, NIT a „refuzat” practic să asigure
pluralismul de opinie în buletinele de ştiri, iar majoritatea
concurenţilor electorali au avut acces limitat în ştirile acestui
post. Partidele componente ale AIE, în majoritatea cazurilor,
au fost criticate, defavorizate şi prezentate într-o lumină
negativă. S-a menţinut de asemenea dezechilibrul surselor în
ştirile cu impact electoral puse pe post de către această
televiziune. De exemplu, pe parcursul campaniei pentru
alegerile anticipate din 29 iulie 2009, PCRM a fost citat ca
sursă în aproximativ 75% de cazuri, iar celelalte partide – în
25% din numărul total de ştiri. În campania electorală din
2010, tendinţa a rămas aceeaşi. Acest post de asemenea a
întrebuinţat pe parcursul celor trei campanii electorale diferite
trucuri care încalcă normele deontologice ale jurnalismului.
Un exemplu în acest sens este reportajul din 17 noiembrie
6
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), Monitorizarea massmedia în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28
noiembrie 2010,
http://www.ijc.md/index.php?option=com_content&task=view&id=322&It
emid=116
7
Rapoartele Consiliului Coordonator al Audiovizualului de
asemenea remarcă modul neutru de prezentare a actorilor şi subiecţilor
politici de către instituţiile publice TV, Moldova 1 şi Radio Moldova. http://
cca.md/sites/default/files/Raport_de_monitorizare_perioada_18_-_29_octombrie_2010__.pdf, http://cca.md/sites/default/files/Raportul_II_de_
monitorizare_a_campaniei_electorale__30.10.2010-10.11.2010_.pdf
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2010, care l-a avut în prim-plan pe preşedintele interimar
Mihai Ghimpu şi vizita sa cu elicopterul în localitatea Ţiganca.
Acest reportaj a inclus afirmaţii jignitoare la adresa PL şi a liderului acestuia. Un alt caz este ştirea pusă pe post în aceeaşi zi,
care menţiona faptul că MAE, după ce a cheltuit 1 mil. de lei
(fapt pomenit de câteva ori în ştire, pentru a discredita această
formaţiune), se retrage din cursa electorală în favoarea PLDM.
Informaţie negată imediat prin intermediul altor posturi de
către liderul acestui partid, Veaceslav Untilă. De asemenea,
de-a lungul celor trei campanii electorale, NIT a „ignorat”
practic celelalte partide extraparlamentare, acordându-le timp
infim de emisie pentru replică sau pentru a-şi expune punctul
de vedere. O altă trăsătură remarcată pe parcursul campaniei
electorale din 2010 a fost prezenţa mare a cetăţenilor simpli în
materialele electorale. Aceştia erau selectaţi preponderent în
aşa mod încât să-şi expună părerea în susţinerea PCRM şi a
liderului acestuia. Acest post de televiziune nu a luat în calcul
atenţionările venite din partea Consiliului Coordonator al
Audiovizualului (CCA) şi a continuat să reflecte campaniile
electorale într-un mod părtinitor, lipsit de echidistanţă şi
neonest. Potrivit rapoartelor CCA, „NIT a demonstrat evident
o poziţie părtinitoare, favorizând concurentul electoral PCRM,
atât în aspectul volumului de timp acordat, cât şi în cel al
contextului în care a fost prezentat, fapt care a fost susţinut şi
de prezentarea negativă a partidelor aliate în cadrul actualului
Guvern. Totodată, reprezentanţii PCRM au avut prioritate în a
beneficia de prezentări directe şi de ocazii de a se adresa direct
telespectatorilor”.8
Postul de televiziune Prime TV. Deşi, în mod oficial, Prime TV
nu s-a implicat în campania electorală pentru alegerile repetate
din 29 iulie 2009, în realitate postul respectiv a difuzat aproape
în fiecare buletin de ştiri câte o ştire sau două ştiri cu impact
electoral, care ştiri erau prezentate de cele mai multe ori doar
din punctul de vedere al oficialităţilor, nu şi al experţilor
independenţi. De asemenea, potrivit rapoartelor monitorizării
din acea perioadă, în politica editorială a Prime TV se vedea o
mică favorizare a PCRM în ştirile cu caracter electoral.
În campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28
noiembrie 2010, Prime TV a pus pe post materiale care au
reflectat preponderent în context neutru atât poziţia şi
activitatea electorală a membrilor Alianţei pentru Integrare
Europeană, cât şi a celor din PCRM. Totuşi, judecând după
frecvenţa citării şi contextul apariţiei concurenţilor în ştiri, dar
şi în emisiuni, la Prime TV a fost favorizat PDM. Cel mai bine
această tendinţă s-a observat pe parcursul ultimelor trei
săptămâni de campanie, când în ştiri şi alt gen de materiale au
8
CCA, Raport privind monitorizarea modului de reflectare a
campaniei electorale în cadrul emisiunilor informative ale posturilor de
televiziune Perioada: 30 octombrie – 10 noiembrie 2010 http://cca.md/
sites/default/files/Raportul_II_de_monitorizare_a_campaniei_electorale__30.10.2010-10.11.2010_.pdf
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început să apară masiv reprezentanţii PDM.9 O altă caracteristică a Prime TV în această campanie a fost faptul că postul a
recurs în materialele sale la cetăţeni şi societatea civilă, iar
uneori şi la experţi în calitate de surse pentru buletinele de ştiri
sau materialele cu caracter electoral.
La reflectarea alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 2010
au participat şi posturile TV relativ noi de ştiri, Publika TV şi
Jurnal TV. Aceste posturi de ştiri au reflectat activ evenimentele cu conotaţie electorală pe întreaga campanie electorală,
venind cu ştiri diverse în care a fost prezentă o mare parte din
concurenţii electorali, dar şi cu multe emisiuni de opinie în
cadrul cărora a fost tratat subiectul alegerilor. Concurenţii
electorali au fost prezentaţi preponderent neutru, dar şi pozitiv,
şi negativ. Jurnal TV a favorizat Partidul pentru Neam şi Ţară
(PNŢ), acestui concurent electoral fiindu-i oferit spaţiu amplu
atât în ştiri, cât şi în emisiuni, în care reprezentanţii PNŢ au
apărut în ipostaza de luptători cu mafia, în special cu Vlad
Plahotniuc, candidat democrat. Tendinţa de partizanat în
favoarea PNŢ a devenit evidentă în ultimele trei săptămâni de
campanie electorală, reprezentanţii respectivului partid fiind
invitaţii celor mai multe emisiuni puse pe post în această
perioadă. O altă tendinţă a acestui post TV a fost devalorizarea
concurentului electoral PCRM prin reflectarea acestui concurent electoral în majoritatea cazurilor în context negativ.10
O schimbare majoră s-a observat şi în poziţia de reflectare a
procesului electoral din partea postului cu acoperire regională
N4. Dacă în campania electorală din martie-aprilie 2009 acest
post TV, potrivit rapoartelor APEL, a făcut partizanat politic în
favoarea concurentului electoral PCRM şi a prezentat în
context negativ sau a defavorizat concurenţii electorali PLDM,
PL şi AMN11 , atunci în campania electorală din septembrienoiembrie 2010, rapoartele de monitorizare ale Centrului
pentru Jurnalism Independent menţionează că „N4 a asigurat
pluralism de opinie, prin oferirea spaţiului mai multor
concurenţi, inclusiv candidaţilor independenţi. Judecând după
frecvenţa mare a apariţiei în ştiri şi contextul pozitiv al
reflectării, se poate afirma că N4 a făcut partizanat în favoarea
PLDM. Postul a oferit acestui concurent mai mult spaţiu
pentru a descrie activităţile electorale, dar şi pentru a prezenta
în detaliu activităţile prim-ministrului”.12
9
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), Monitorizarea massmedia în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28
noiembrie 2010, Raport final, 28 septembrie - 28 noiembrie 2010, http://www.
ijc.md/Publicatii/monitorizare/Raport_final_maleg_ro.pdf
10
Ibidem.
11
Asociaţia Presei Electronice (APEL), Raport final de monitorizare
a prezenţei actorilor politici/electorali în programele posturilor de televiziune
în perioada electorală a alegerilor parlamentare 2009, http://www.apel.md/
public/upload/md_6_RAPORT_FINAL_Monitor_ELECTORAL_05_rom.pd
12
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), Monitorizarea massmedia în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28
noiembrie 2010, Raport final, 28 septembrie - 28 noiembrie 2010, http://www.
ijc.md/Publicatii/monitorizare/Raport_final_maleg_ro.pdf
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Presa scrisă şi cea online în scrutinele electorale din 2009 şi 2010
Campaniile electorale au fost reflectate de către presa scrisă
şi cea online de pe poziţii editoriale diferite. Situaţia generală
a presei scrise în campaniile electorale din 2009 şi 2010 se
remarcă prin faptul că nu a înregistrat schimbări radicale. Cele
mai importante dintre acestea au fost sesizate în ceea ce priveşte volumul materialelor electorale, care a crescut pe parcursul
campaniei electorale din 2010, aceasta explicându-se prin
apariţia pe piaţa media a câtorva noi publicaţii, printre care
“Evenimentul Zilei”, “Panorama”.
“Moldova Suverană” şi “Nezavisimaia Moldova”. Ziarul “Moldova Suverană”, pe parcursul celor trei campanii electorale, a
fost lider la capitolul suprafaţă acordată tematicii electorale,
majoritatea acesteia fiind ocupată de ştiri şi articole de opinie.
Pe durata campaniilor electorale din 2009 şi a celei din 2010,
“Moldova Suverană” şi “Nezavisimaia Moldova” au favorizat intens PCRM, atât în ştiri, cât şi în materialele de opinie.
Ceilalţi concurenţi electorali (PLDM, PL, AMN, PDM) au fost
prezentaţi exclusiv în lumină negativă. În acest sens, ambele
publicaţii şi-au asumat rolul mai degrabă al unor „ziare de
partid” decât al unor ziare care să informeze publicul larg.
Chiar dacă acestor ziare, în urma monitorizării din 2009, le-a
fost recomandat să-şi modifice politica editorială în conformitate cu normele jurnalistice şi să prezinte informaţia imparţial,
echidistant şi obiectiv, aceste recomandări nu au fost luate în
calcul pe parcursul campaniei electorale din 2010. Materialele
jurnalistice prioritare pentru aceste publicaţii în campaniile
electorale din 2009 şi 2010 au fost articolele de opinie şi ştirile
ce ţin de tematica alegerilor.
“Jurnal de Chişinău” şi “Timpul de Dimineaţă”. Ca şi în campaniile electorale din 2009, în campania din 2010, aceste ziare au
criticat PCRM şi au susţinut sau prezentat în context favorabil
alţi concurenţi electorali, în special pe cei de orientare liberală:
“Timpul” – PLDM şi PL, iar “Jurnal de Chişinău” – PNŢ. Cotidianul “Timpul de Dimineaţă” a fost lider atât în campaniile
electorale din 2009, cât şi în cea din 2010 la capitolul număr de
materiale cu tematică electorală. Ziarul “Jurnal de Chişinău”,
pe parcursul celor trei campanii electorale, a fost unul din puţinele ziare de circulaţie naţională care au inclus în ediţiile lor
materiale de educaţie electorală. În general, prioritare pentru
“Jurnal de Chişinău” şi “Timpul de Dimineaţă” au fost ştirile,
materialele de opinie şi publicitatea electorală.
Presa locală şi regională. Majoritatea ziarelor locale (“Cuvântul”, “Golos Bălţi”, “Vesti Gagauzii”, SP) care au fost monitorizate pe parcursul campaniilor electorale din 2009 şi al celei
din 2010 au prezentat neutru actorii electorali şi activitatea
electorală în general. De exemplu, ştirile tematice publicate
de ziarul “Cuvântul” din Rezina în perioada menţionată au
fost neutre, iar în materialele de opinie se remarcă o tendinţă
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de prezentare a PCRM în context defavorizant. În mare parte,
activitatea ziarelor locale în campaniile electorale s-a bazat pe
ştiri, publicitate electorală şi materiale de educaţie electorală.
Articolele de opinie privind procesul şi campania electorală au
fost într-un număr mic atât în campaniile electorale din 2009,
cât şi în cea din 2010.
Publicaţiile “Evenimentul Zilei” şi “Panorama”, care au fost
lansate în decembrie 2009 şi, respectiv, mai 2010, în campania
electorală din noiembrie 2010 au avut un comportament cât
de cât neutru şi obiectiv în reflectarea acesteia. Majoritatea
materialelor electorale inserate în aceste publicaţii au fost ştiri,
articole de opinie şi publicitate electorală. Ambele ziare s-au
evidenţiat prin defavorizarea concurentului electoral PCRM şi
o uşoară favorizare a PUM din partea ziarului “Panorama” şi a
PDM din partea “Evenimentului Zilei”.
Presa online monitorizată nu şi-a schimbat modul de abordare şi atitudinea pe parcursul campaniilor electorale din
2009 şi al celei din noiembrie 2010. Astfel, site-ul www.omg.
md şi în campania electorală din 2010, ca şi în cele anterioare,
a continuat să defavorizeze partidele de orientare liberală şi
liberal-democratică şi să favorizeze direct concurentul electoral PCRM, în timp ce www.unimedia.md, ca şi în campaniile
electorale precedente, în cea din octombrie-noiembrie 2010, a
reflectat în mare parte neutru şi echidistant evenimentele electorale. Totuşi, în materialele inserate de acest portal, s-a putut
sesiza o uşoară defavorizare a concurentului electoral PCRM
şi o favorizare uşoară a partidelor liberale şi a celor care fac
parte din AIE. În aspect tehnic, în conţinutul mediatic al presei
online au intervenit şi anumite elemente noi faţă de campaniile electorale din anul 2009. În primul rând, s-a înregistrat
o creştere a numărului materialelor proprii şi o descreştere a
celor preluate din alte surse media, ceea ce înseamnă că presa
online a început să pună accentul pe conţinutul media propriu.
Un alt element este şi creşterea numărului materialelor de
opinie postate pe aceste mijloace de informare în masă. Şi, nu
în ultimul rând, pe parcursul campaniei electorale, a crescut
volumul publicităţii electorale afişate de către aceste instituţii

decembrie 2010
media. Probabil, cel mai important lucru pe care l-a adus cu
sine mass-media online este apariţia frecventă a materialelor
ce ţin de educaţia electorală şi a iniţiativelor de mobilizare a
populaţiei de a participa la vot. Cunoscută în acest sens este în
special acţiunea „Yes la vot pe 28”.
În loc de încheiere…
Schimbările care au avut loc în spaţiul mediatic pe parcursul
campaniilor electorale din 2009 şi 2010 sunt evidente. Multe
din acestea, după cum am menţionat, s-au întâmplat datorită
schimbării clasei de guvernare, apariţiei unor noi investitori în
domeniul mass-media şi, nu în ultimul rând, graţie libertăţii de
care s-au bucurat instituţiile din presa scrisă şi din audiovizual
în urma alegerilor anticipate din iulie 2009.
S-au înregistrat de asemenea succese în ceea ce priveşte calitatea materialelor şi cea a pluralităţii de opinie. Ştirile, care
pot fi catalogate drept instrument de informare a societăţii, şi
articolele (emisiunile pentru TV) de opinie, care nu sunt altceva
decât un instrument de formare a unor idei în societate, au
fost principalele elemente jurnalistice folosite de către instituţiile media. O restanţă majoră a mass-media în campaniile
electorale din 2009 şi, implicit, în cea din 2010 a fost frecvenţa redusă a materialelor de educaţie electorală, care sunt
un instrument de educare a unei societăţi în conformitate cu
normele democratice.
Rezumând citatele puse în capul acestei analize, putem conchide că, pe de o parte, mass-media din Republica Moldova
pe parcursul acestor campanii electorale a câştigat în materie
de libertate, echidistanţă, drept de a şti şi de a informa, şi-a
permis să latre, de multe ori însă s-a ferit să muşte atunci când
trebuia. Pe de altă parte, a suferit pierderi la unul din capitolele
sale cele mai importante – calitatea de a educa şi cultiva în
societate necesitatea fiecărui cetăţean de a-şi exercita unul din
drepturile fundamentale garantate de Constituţie – dreptul la
vot. Or, dreptul la votul liber şi corect este unul din elementele
pe care se edifică o democraţie adevărată.
				

Victor GOTIŞAN
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Mass-media autohtonă, restantă la capitolul
eticii jurnalistice
Mass-media din Republica Moldova nu respectă normele şi
principiile deontologice de scriere a unui articol, iar subiectele
ce ţin de problemele consumatorului de presă nu se regăsesc
printre temele cel mai des abordate în presa scrisă şi în audiovizual. Aceasta este una din principalele concluzii ale primului
raport de monitorizare privind calitatea reflectării subiectelor
de interes public, elaborat de Centrul pentru Jurnalism
Independent (CJI) în luna iunie a anului curent. Studiul a avut
în vizor 15 instituţii media autohtone, inclusiv din regiunea
transnistreană şi Gagauz-Yeri. Acestea sunt: Moldova 1, Prime
TV, NIT, TSV (Televidenie Svobodnogo Vîbora, Tiraspol), TV
PMR (Pervîi Respublikanskii, Tiraspol), TV Găgăuzia, Radio
Moldova, Antena C, Radio Vocea Basarabiei, Radio Găgăuzia,
„Timpul de dimineaţă”, „Nezavisimaia Moldova”, „Observatorul
de Nord” (Soroca), „Pridnestrovye” (Tiraspol), „Express”/”Aiîn
Aciîk” (Ceadâr-Lunga).
În calitate de subiecte de interes public au fost selectate
problemele ce afectează viaţa comunităţii, îi îngrijorează/
preocupă/interesează pe cetăţeni şi sunt amintite cel mai des de
respondenţi în sondajele de opinie, realizate de organizaţii
credibile din Republica Moldova. Lista acestor subiecte a fost
stabilită în baza ultimelor rezultate ale Barometrului de Opinie
Publică, realizat de Institutul de Politici Publice. La data
începerii monitorizării (mai 2010), acestea erau: criza economică, sărăcia, şomajul, corupţia, aderarea la Uniunea Europeană, soluţionarea diferendului transnistrean.
Astfel, conform datelor incluse în raport, niciunul din posturile
de televiziune monitorizate şi niciun ziar nu au folosit surse de
informare în mod echilibrat şi nu au putut asigura diversitatea
reală a protagoniştilor subiectelor. În materiale prevalează
opinia autorităţilor, iar cota parte a subiectelor ce ţin de
relaţiile externe şi reglementarea conflictului transnistrean este
mai mare decât cea care reflectă problemele acute de ordin
social-economic cu care se confruntă societatea. Toate ziarele
monitorizate au probleme cu respectarea normelor şi principiilor deontologice privind numărul şi echilibrul surselor/
opiniilor, poziţia autorului, tonalitatea expunerii. În unele
cazuri, limbajul utilizat este unul defectuos, fapt ce trezeşte
semne de întrebare privind caracterul etic şi responsabil al
actului jurnalistic.
Temele de interes public, prezente diferit la posturile de televiziune
Monitorizarea privind reflectarea subiectelor de interes public

în mass-media a luat în vizor trei posturi de televiziune
autohtone (Moldova 1, Prime TV, NIT) şi altele două din
regiunea transnistreană (TSV, TV PMR), precum şi cea din
Găgăuzia (GRT). Concluziile raportului arată că temele de
interes sporit pentru populaţie au o abordare diferită la aceste
televiziuni. Cu excepţia postului public Moldova 1 şi postului
privat Prime TV, din ediţiile celorlalte televiziuni au lipsit câte
una din teme, iar la TSV – două din cele şase teme analizate. În
acelaşi timp, toate posturile de televiziune au folosit dezechilibrat sursele de opinie, nu au asigurat diversitatea „protagoniştilor”. Opinia „funcţionarilor” în materiale a fost una dominantă, fapt ce determină devieri de la zona informării publicului
spre zona manipulării.
Am încercat să aflăm ce cred directorii acestor televiziuni
despre recomandările incluse în raport. Astfel, Angela Sîrbu,
directorul televiziunii publice Moldova 1, ne-a comunicat că
găseşte foarte util şi oportun acest raport, mai ales în condiţiile
în care anunţă o stare de lucruri reală: „Utilitatea acestor
rapoarte este una indiscutabilă. Scopul nostru este să facem
ştiri pentru şi despre oameni. Iar în cazul în care avem date
elocvente precum că politicienii apar în ştirile noastre mult
mai des decât cetăţeanul simplu, ceva nu este bine, iar ceea ce
ne propunem noi de fapt nu reuşim să realizăm. Noi facem
monitorizări interne, dar nu atât de profunde. Iată de ce
considerăm ca fiind binevenite aceste studii”.
Conform concluziilor studiului elaborat, la Moldova 1 există
anumite probleme în planificarea temelor de interes sporit
pentru public, fiind necesară o echilibrare a vizibilităţii
respectivelor teme. Între materialele informative şi cele
analitice există un raport acceptabil, iar numărul funcţionarilor în calitate de protagonişti este exagerat de mare, fapt ce
denotă că Moldova 1, în bună parte, urmăreşte agenda oficială.
În majoritatea materialelor, Moldova 1 a respectat echilibrul
surselor de informaţie. Oricum, aproximativ 40 la sută din
numărul materialelor necesită îmbunătăţiri la acest indicator al
profesionalismului.
Referindu-se la această parte a monitorizării, Angela Sîrbu a
spus: „Pentru Moldova1 principiul echilibrării surselor este o
normă. Se vede însă că avem carenţe la acest capitol, indiferent
care ar fi motivele. În aceste condiţii, e bine să avem date
concrete care ne-ar arăta în ce situaţii s-a făcut abatere de la
acest principiu. Din punctul meu de vedere, aceste studii sunt
un serviciu foarte mare, or, ne economisesc resursele umane şi
materiale, totodată oferindu-ne date credibile care se referă la o
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perioadă exactă de timp.”
Potrivit datelor aceluiaşi raport, cea de a doua instituţie TV
monitorizată, Prime TV, nu acordă mare atenţie subiectelor de
interes public, în luna iunie fiind înregistrate mai multe zile
când toate cele şase teme monitorizate au fost ignorate de
Prime TV. Totodată însă există un anumit echilibru în ceea ce
priveşte frecvenţa abordării temele de interes sporit pentru
public, iar între materialele informative şi cele analitice există
un echilibru rezonabil. Directorul Prime TV, Petru Jelihovschi,
nu a fost de găsit pentru a comenta recomandările incluse în
raport.
Postul de televiziune cu acoperire quasi-naţională, NIT, a avut
în perioada de raport 24 de materiale, marea majoritate vizând
subiecte ce ţin de calitatea vieţii (12) şi corupţie (7). Tema
„situaţia economică” a lipsit din emisie în luna iunie, iar
subiectele privind diferendul transnistrean şi relaţiile externe/
integrarea europeană au avut o vizibilitate mică.
La NIT numărul materialelor în care între sursele de informaţie există echilibru este mai mic decât cel în care sursele sunt
parţial echilibrate sau totalmente dezechilibrate. Astfel, doar în
şapte cazuri reporterii au echilibrat sursele, aproximativ 2/3
din materiale fiind realizate cu încălcarea principiului echilibrului surselor. De asemenea în perioada de raport postul a
utilizat în materiale un limbaj inadecvat, în măsură să violeze
normele jurnalismului etic.
Solicitată să se pronunţe pe marginea concluziilor acestui
raport, directorul televiziunii NIT, Adela Răileanu, a găsit
drept incorect să vorbească în numele unei echipe în care nu a
muncit în momentul monitorizării. „Eu am venit la conducerea NIT mult mai târziu, iată de ce nu mi se pare corect să iau
atitudine”, a specificat ea.
Printre cele 15 organizaţii mass-media supuse monitorizării, se
regăsesc şi cele două posturi de televiziune din stânga Nistrului. Astfel, au fost evaluate buletinele de ştiri ale posturilor TV
„Pervîi Respublikanskii” (PMR) şi „Televidenie Svobodnogo
Vîbora”(TSV). Conform studiului, în programele sale de ştiri,
postul de televiziune PMR nu a inclus suficiente materiale care
ar analiza cele şase teme de interes public sporit. De asemenea,
tematica respectivă a fost reflectată în principal din perspectiva
funcţionarilor, ceea ce a dus la deformarea realităţii. Totodată,
materialele au fost dezechilibrate, iar jurnaliştii nu s-au
implicat suplimentar în realizarea materialelor. Sub aspect
pozitiv, e de remarcat că aceştia au utilizat un limbaj acceptabil.
În acelaşi context, vom menţiona că Postul TSV s-a ocupat, cu
precădere, de câteva dintre temele importante, în timp ce alte
teme, la fel de importante, au fost ignorate. La TSV au fost
foarte puţine materialele analitice, ceea ce a redus din calitatea
buletinelor de ştiri. Apelarea frecventă la opiniile funcţionari-
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lor şi ignorarea altor categorii de protagonişti duce la deformarea realităţii. TSV mai are de lucru la capitolul echilibru al
surselor de informaţie şi implicarea jurnaliştilor în realizarea
materialelor. Postul monitorizat a înregistrat indicatori buni
doar la capitolul imparţialitate şi calitatea limbajului.
Redactorul-şef al staţiei TV „Pervîi Respublikanskii”, Larisa
Tarabina, a spus că o părere terţă este tot timpul binevenită şi
interesantă, în special dacă este vorba de calitatea serviciilor
mass-media. Menţiunile experţilor au fost luate în consideraţie. În acelaşi timp, a subliniat Larisa Tarabina, datele studiului
de monitorizare nu corespund întocmai realităţii întrucât
acesta a fost efectuat în luna iunie, când cei mai mulţi jurnalişti
sunt în concedii, iar activităţile politice lipsesc.
Ca şi colegii lor de la „Pervîi Respublikanskii”, angajaţii
postului de televiziune „Televidenie Svobodnogo Vîbora”
consideră că luna iunie nu este o perioadă concludentă pentru
analiza activităţii unui post de televiziune. Directorul postului
TSV nu a fost de găsit pentru a comenta situaţia.
Rezultatele acestui studiu de monitorizare au fost comunicate
şi angajaţilor Companiei Publice GRT supusă şi ea monitorizării. Televiziunea publică reflectă rar subiectele care prezintă
interes deosebit pentru public.
Conform rezultatelor studiului efectuat, deseori există probleme ce ţin de reflectarea echidistantă a subiectelor de interes
pentru public, în special, utilizarea protagoniştilor ca surse de
informaţie. De altfel, este necesar ca jurnaliştii să participe mai
activ la pregătirea materialelor. Este plauzibil că televiziunea
din regiunea Găgăuzia apelează deseori la opinia publicului,
însă este necesar de a asigura o diversitate mai mare de opinii.
Preşedintele Companiei Publice GRT, Ecaterina Jekova, a
menţionat că acesta nu este primul studiu de monitorizare
efectuat la compania publică. El a oferit posibilitatea de a vedea
progresul. „În primul rând, am devenit echidistanţi. Am
obţinut mai multe informaţii despre problemele cu care se
confruntă populaţia. Anume acest fapt demonstrează că
suntem o televiziune publică, respectiv, trebuie să reflectăm
mai mult problemele cu care se confruntă populaţia, şi nu ceea
ce au făcut funcţionarii publici. Cel mai puţin ne-am referit la
corupţie. Aici ar trebui să muncim mai mult” – a conchis
Ecaterina Jekova.
Jurnaliştii companiei publice din Găgăuzia, la fel, şi-au expus
părerea referitor la acest subiect. Jurnalista Tatiana Stavilova
este de părerea că „asemenea rapoarte de monitorizare a
mass-media ne ajută să aflăm ce subiecte ne-au scăpat:
integrarea Europeană, corupţia, sărăcia, şomajul. Acum ştiu că
acestea trebuie să fie pentru mine prioritare. Un alt aspect
important pe care l-am observat citind acest raport este
prezenţa obligatorie a celei de-a doua opinii, în pofida oricăror
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circumstanţe”. În aceeaşi ordine de idei, jurnalista Elena
Miron a menţionat: „Studiind rezultatele monitorizării, am
ajuns la concluzia că jurnaliştii abordează rar temele privind
corupţia, integrarea europeană şi soluţionarea conflictului
transnistrean. Consider că politica editorială trebuie elaborată
ţinând cont de subiectele care prezintă interes deosebit pentru
populaţie. Este foarte important să instruim jurnaliştii privitor
la utilizarea surselor de informaţie cu referire la subiectele de
interes general”.
Raportul de monitorizare, un substitut al audienţei pentru
posturile de radio
În paralel cu presa televizată, studiul „Reflectarea subiectelor
de interes public în mass-media” a monitorizat şi activitatea
Radio Moldova, Antena C, Radio Vocea Basarabiei şi Radio
Găgăuzia. Astfel, potrivit raportului, posturile de radio
monitorizate nu au probleme vizând genul materialelor,
echilibrul surselor, imparţialitatea şi limbajul utilizat în
materiale. Totodată jurnaliştii se confruntă cu dificultăţi în
frecvenţa abordării echilibrate a temelor de interes sporit
pentru cetăţeni şi, în special, cu dificultăţi în abordarea
protagoniştilor ca surse de informaţie.
Ca şi colegii lor din televiziune, directorii posturilor de radio
evaluate consideră util şi oportun acest raport.
Solicitat să comenteze concluziile acestei monitorizări,
directorul postului naţional de radio, Alexandru Dorogan, a
spus că vede acest raport ca pe un substitut al unui studiu de
audienţă, dar consideră că sunt discutabile observaţiile incluse
în studiu: „Este un lucru cert utilitatea acestui raport, mai ales
în condiţiile în care, spre deosebire de televiziune, la radio nu
există studii de audienţă. Având în faţă rapoarte de acest gen,
putem vedea ca în oglindă ce se întâmplă pe piaţa de radio. Aş
intra însă în discuţii privind observaţiile acestui raport. Or,
Radio Moldova, ca post naţional de radio, plasat alături de un
post privat de radio, iese în dezavantaj. Astfel, Antena C, fiind
un post local de radio, e logic să fie preocupat de problemele
locale ale cetăţeanului. Radio Moldova are însă altă misiune. În
plus raportul este construit în baza unui singur program
„Panorama zilei”, iar Radio Moldova nu înseamnă numai acest
program. Noi abordăm temele de interes public nu neapărat în
ştiri, dar şi în alte emisiuni de analiză existente la radio”, a
adăugat el.
În luna iunie, posturile de radio monitorizate au reflectat toate
cele şase teme importante pentru populaţie, cu excepţia Radio
UTAG. Cele mai multe subiecte au fost difuzate de Vocea
Basarabiei şi Radio Moldova – 74 şi, respectiv, 64 materiale. La
Radio Moldova şi Vocea Basarabiei a prevalat subiectul relaţii
externe/integrarea europeană, deşi pe cetăţeni îi interesează
mai mult salariul, locul de muncă, viaţa copiilor, după care
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vine integrarea europeană. La Antena C, situaţia e mai bună,
deoarece aspectul „calitatea vieţii” e pe un loc prioritar. La
Radio Moldova şi Vocea Basarabiei acest din urmă subiect
ocupă doar poziţia a treia. Pe locul doi la Radio Moldova se
află situaţia politică/problema transnistreană, iar la Vocea
Basarabiei – şomajul.
Am încercat să aflăm şi părerea managerilor de la Antena C si
Vocea Basarabiei vis-a-vis de recomandările ce vizează
instituţia pe care o reprezintă, însă fără succes. Deşi iniţial au
fost de acord să se pronunţe, ulterior nu au mai putut fi găsiţi la
telefon.
Conform rezultatelor studiului, posturile de radio din Găgăuzia au atins performanţe la capitolul diversitatea surselor şi
limbajul utilizat, însă mai au probleme cu respectarea standardelor profesionale – a principiului echidistanţei şi diversităţii
surselor de informaţie. Radioul Găgăuziei reflectă foarte rar
subiectele de interes pentru public. Directorul Companiei
Publice GRT, Maria Parfionova, a menţionat: „Ne bucură în
special că evaluarea activităţii noastre profesionale a fost
efectuată anume de către Centrul pentru Jurnalism Independent, unde este menţionat că utilizăm un limbaj profesionist.
În acelaşi timp, ne bucurăm că există organizaţii care ne pun în
evidenţă neajunsurile. Le vom lichida, acordând mai multă
atenţie subiectelor ce ţin de corupţie şi integrarea europeană.
Sperăm că vom reuşi să îmbunătăţim nivelul de pregătire
profesională. Reieşind din rezultatele expuse în acest studiu de
monitorizare, jurnaliştii vor acorda o atenţie deosebită
subiectelor de interes public”.
Reacţii constructive, păreri împărţite în presa scrisă
În concluziile raportului ce ţin nemijlocit de presa scrisă, se
menţionează că, din punct de vedere tematic, „Timpul de dimineaţă” aduce în paginile sale cele mai importante teme de
interes public şi chestiunile care afectează viaţa de zi cu zi a
cetăţenilor Republicii Moldova. Cu unele excepţii, principiul
echilibrului şi al imparţialităţii este respectat, iar materialele
sunt scrise într-un limbaj acceptabil.
Spre deosebire de „Nezavisimaia Moldova” care, potrivit
studiului, publică articole care avantajează guvernarea comunistă, ziarul „Timpul de Dimineaţă” acordă mai mult spaţiu
reflectării unor teme care avantajează actuala guvernare. În
acelaşi timp, problemele economice şi sociale concrete, în
soluţionarea cărora autorităţile nu au înregistrat succese
evidente, sunt dezbătute mai puţin. La fel, investigaţiile
jurnalistice care conţin acuzaţii de corupţie şi trafic de interese
vizează exclusiv persoane din fosta guvernare comunistă sau
acoliţii acesteia. Solicitată să comenteze această concluzie a
raportului, Sorina Ştefârţă, redactor-şef al publicaţiei în cauză,
a spus: „Unii sunt de părerea că articolele publicate în „Timpul

revist= analitic=

19

Monitorizarea presei

decembrie 2010

de Dimineaţă” critică actuala guvernare. Scopul nostru este
însă de a semnala ce face bine şi ce face rău această guvernare.
Încercăm să ţinem cont de recomandările incluse în raport, dar
recunoaştem că, în cazul unei alte eventuale evaluări de acest
gen, nu cred că veţi găsi în „Timpul de Dimineaţă” mai multe
teme despre şomaj, de exemplu, decât aţi găsit în iunie. Şi asta
pentru că presa din Republica Moldova este destul de politizată, iar cititorul, unul implicat politic. Totuşi în ediţia de vineri a
ziarului încercăm să plasăm cât mai multe subiecte sociale care
vizează locuitorii Republicii Moldova”.

La celălalt pol privind temele de interes public se află publicaţia
„Nezavisimaia Moldova”. Deşi în paginile acestui ziar găsim
mai multe articole ce vizează problemele cetăţenilor, unghiul
de abordare a acestor teme este părtinitor. Conform raportului,
„Nezavisimaia Moldova” este singurul ziar care ignoră
totalmente principiul prezentării nepărtinitoare a temelor,
surselor şi opiniilor. Numărul articolelor părtinitoare din acest
ziar îl depăşeşte de peste două ori pe cel al materialelor
nepărtinitoare. Şi în cazul celorlalte ziare au fost identificate
articole părtinitoare, deşi numărul acestora este mai mic.

Reacţia conducătorilor instituţiilor de presă monitorizate
privind rezultatele acestui raport este în general una constructivă, deşi părerile privind obiectivitatea acestor rezultate au fost
împărţite.

Potrivit studiului, fiind extrem de critici în raport cu guvernarea liberal-democrată, autorii articolelor îşi etalează deschis
simpatiile pentru fosta guvernare comunistă, fapt care diminuează mult credibilitatea materialelor jurnalistice. Deseori,
ziarul apelează la acuzaţii fără acoperire, scoate fapte din
contextul general al evenimentelor şi fraze din cadrul declaraţiilor, pe care le interpretează de o manieră convenabilă
Partidului Comuniştilor şi liderilor acestuia.

Astfel, Victor Cobăsneanu, redactor-şef al ziarului local
„Observatorul de Nord”, consideră concluziile acestei monitorizări ca fiind utile şi oportune, dar neobiective: „Este bună
această monitorizare, dar foarte subiectivă. Şi asta pentru că
presa a fost împărţită în locală şi centrală, cea din urmă ieşind
în avantaj. S-a dat de înţeles că doar la publicaţia „Timpul” se
lucrează bine şi conform standardelor”, a conchis Cobăsneanu.
Numărul foarte mic de materiale pe temele de interes public
inserate în ziarul „Observatorul de Nord” indică asupra
necesităţii de a îmbunătăţi politica editorială, în sensul
apropierii tematice a ziarului de interesele comunităţii locale.
Amintim că în cele patru numere, editate în iunie 2010,
„Observatorul de Nord” a publicat doar trei articole, inclusiv o
ştire şi două materiale de analiză, relevante sub aspectul a două
din temele monitorizate – calitatea vieţii/sărăcia şi corupţia.
Materialele publicate au fost echilibrate sau parţial echilibrate
în raport cu părţile citate. Articolul „Coaliţia monstruoasă a
impostorilor”, axat pe două linii de subiect: coaliţia dintre
democraţi şi comunişti în Consiliul raional Drochia şi
dedesubturile afacerilor aleşilor locali, ridică unele semne de
întrebare în ce priveşte echilibrul prezentării surselor. În toate
cele trei articole, limbajul jurnalistic este acceptabil.
Victor Cobăsneanu contestă însă aceste concluzii spunând că
criteriile de selectare a subiectelor de interes public sunt vagi şi
neînţelese.

Am încercat să aflăm poziţia managerilor publicaţiei vis-a-vis
de concluziile inserate în raport, dar fără succes. Deşi abordat
în nenumărate rânduri, redactorul-şef adjunct al ziarului
„Nezavisimaia Moldova”, Tudor Soroceanu, a refuzat să
comenteze monitorizarea spunând că o va face atunci când va
citi raportul. Asta în condiţiile în care raportul îi fusese
transmis anterior.
Leonid Ivanovici, redactorul-şef al ziarului „Pridnestrovye”
supus şi el monitorizării, a spus că el a fost angajat în această
funcţie de puţin timp, motiv pentru care nu cunoaşte rezultatele acestui studiu.
Monitorizarea a fost reluată în luna decembrie, iar rapoartele
(în total şapte, elaborate pe parcursul a 16 luni) vor servi drept
temei pentru a îmbunătăţi strategia de pregătire a jurnaliştilor.
Monitorizarea are loc în cadrul proiectului „Fortificarea
capacităţii mass-media de a reflecta subiectele de interes
public”, implementat de CJI şi susţinut financiar de către
Delegaţia Uniunii Europene în Moldova, prin intermediul
Instrumentului European pentru Democraţie şi Drepturile
Omului.
Ludmila BOGHEANU,
Lana RAIAN,
Maria ŢURCAN
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Reflectarea evenimentelor din 7 aprilie 2009 în ziarele
naţionale şi din afară: Studiu de caz
Scopul acestui studiu a fost de a analiza în ce măsură presa din
ţară şi din străinătate a reflectat protestele din 7 aprilie 2009 din
Republica Moldova. La fel, care au fost strategiile şi unghiurile
de abordare şi ce imagine a creat aceasta despre ţara noastră în
exterior. Au fost selectate, în acest sens, şapte publicaţii: trei din
Republica Moldova – „Timpul de dimineaţă”, „Jurnal de
Chişinău”, „Moldova Suverană”; două din România – „Evenimentul Zilei”, „Adevărul” şi două din Rusia – „Kommersant” şi
„Komsomolskaia Pravda”. Ziarele au fost identificate după
următoarele criterii: tiraj, notorietate, reprezentativitate din
punctul de vedere al ţării în care se editează şi difuzare pe
teritoriul ţării noastre. Au fost analizate toate materialele ce
vizează protestele din 7 aprilie 2009, în perioada 5 – 30 aprilie
2009, în baza unei abordări calitative şi cantitative.
Cotidianul naţional „Timpul de Dimineaţă”
Jurnaliştii de la „Timpul de Dimineaţă” au reflectat protestele
după o strategie bine pusă la punct. Am sesizat că în acest ziar
au predominat ştirile (25), urmate de reportaje (13), materialele de analiză (8) şi interviuri (3). [Diagrama 1 din Anexă].
Practica locală şi internaţională arată că, de regulă, în faza
incipientă, o criză politică amplă este reflectată, cu precădere,
prin ştiri. De ce se întâmplă anume aşa? Explicaţia e simplă. În
situaţii de criză, jurnaliştii nu dispun de suficient timp pentru a
scrie materiale de analiză. În cazul nostru, ei au urmărit scopul
să informeze operativ publicul despre ce s-a întâmplat, în acea
vreme, în Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN).
Am constatat că abia pe data de 9 aprilie jurnaliştii au trecut la
scrierea comentariilor şi a materialelor de analiză. De altfel,
literatura de specialitate recomandă anume o astfel de abordare
a problemelor – la început societatea este informată despre
evenimentele de criză, apoi sunt difuzate materiale de analiză
serioase. De menţionat că, începând cu 15 aprilie, ziarul a
început să publice materiale informative şi analitice în egală
măsură. De fiecare dată când apărea o ştire, neapărat era plasat
pe paginile ziarului un editorial sau un comentariu. De
asemenea, am constatat că jurnaliştii au evitat să folosească, în
calitate de sursă, zvonurile sau informaţiile neverificate.
Totodată, „Timpul de Dimineaţă” a folosit câteva tipuri de
strategii mediatice în reflectarea protestelor, atât pozitive, cât şi
negative. O primă strategie a fost cea de „maximalizare”,
utilizată pentru a atrage atenţia şi a spori interesul publicului,
dar şi de a-l determina să ia atitudine, a-l provoca la acţiuni în
procesul de soluţionare a crizei apărute. Obiectivul primar al

jurnalistului, în acest context, a fost mobilizarea maselor (a
tuturor părţilor implicate în criză). Materialele informative şi
cele analitice au purtat un caracter emotiv-alarmant.
De asemenea, a fost folosită şi „strategia de atac”. Redacţia a
utilizat această strategie pentru a schimba atitudinea şi
acţiunile puterii. Jurnaliştii au realizat, alături de informare şi
analiză, o activitate de prognozare a situaţiei de criză. Prin
această strategie, ziarul a încercat să oblige părţile aflate în
criză (puterea şi protestatarii) să reacţioneze în modul cuvenit
şi să adopte un comportament adecvat.
O altă strategie a fost cea a „ţapului ispăşitor”. În cadrul
investigaţiilor făcute, jurnaliştii au determinat cine sunt
vinovaţii de protestele ce au luat amploare în PMAN. Ziarul a
dat vina pe guvernarea comunistă, în special pe fostul preşedinte al ţării.
Titlurile materialelor au fost atrăgătoare, sugestive şi scurte, iar
cititorii şi-au putut da uşor seama despre ce este vorba. Cele
mai dese titluri utilizate au fost cele verbale şi nominale.
Acestea au fost plasate în mijlocul paginii. Iată câteva din ele:
„Toată ţara a protestat”, „Protestele au continuat paşnic”, „Peste
200 de tineri au fost arestaţi”, „Viitorul nu este de acord cu
trecutul”, „Au început persecuţiile”, „În Parlament se şterg
urmele”.
Pentru scrierea materialelor jurnaliştii au folosit de la una la
cinci surse. În ştirile scurte a fost folosită doar o singură sursă.
De exemplu: „Havier Solana îngrijorat de protestele de la
Chişinău”. În schimb, în cadrul reportajelor, au fost utilizate
mai multe surse. În reportajul „Au început persecuţiile”,
observăm că s-au folosit patru surse: şefa serviciului de presă al
MAI, Ala Meleca, jurista Janeta Hanganu, directorul Spitalului
de Urgenţă din Chişinău, Gheorghe Ceban, vicecomisarul
municipiului Chişinău, Iacob Gumeniţă. Din acest material
cititorul îşi poate crea o imagine despre ce s-a întâmplat în
PMAN, care era situaţia la Ministerul Afacerilor Interne
(MAI), la spital, cum se respectă drepturile omului, dar şi ce
măsuri întreprinde poliţia municipală pentru a nu admite
maltratarea cetăţenilor. Jurnaliştii au folosit toate aceste surse
doar pentru ca materialul să fie credibil.
Literatura de specialitate recomandă că, pentru a întregi un
articol în presă, jurnalistul trebuie să ataşeze o poză sau chiar
mai multe pentru ca cititorul să poată vedea ce s-a întâmplat.
Jurnaliştii de la publicaţia respectivă au folosit poze mici, iar în
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unele cazuri poze foarte mari, plasate pe jumătate de pagină.
La unele articole, cum ar fi: „Durere şi mărturisire” sau „Urmele
provocatorilor”, s-au utilizat cinci poze. Cu regret, la toate
pozele au lipsit legendele ce indică cine este în poză, unde e
realizată şi de către cine etc. Pe parcursul unei luni, a fost
publicat un singur reportaj fotografic şi de câteva ori colaje
foto.

„Anatol Mătăsaru este supus unei torturi inumane”. Pentru
aceasta am să aduc un exemplu: „Moartea lui Valeriu Boboc
este plină de mister. De când a fost ridicat de pe stradă de agenţii
de securitate, rudele n-au mai ştiut nimic de el. Până vineri,
când li s-a spus scurt şi sec că a murit, în noaptea de marţi spre
miercuri, intoxicat cu fum. Şi atunci, se întreabă părinţii şi soţia
lui Valeriu, de unde vânătăile de pe tot corpul?”.

În acelaşi timp, jurnaliştii au personalizat materialele şi, în
viziunea lor, au scos în evidenţă responsabilii de devastările
celor două clădiri. În aproape toate materialele, redacţia acuză
guvernarea, precum că ar fi vinovată de cele întâmplate,
inclusiv de moartea tânărului care a decedat în acele zile.
Ziarul l-a citat cel mai des pe ex-preşedintele Vladimir
Voronin, dar şi pe liderii Partidului Liberal Democrat din
Moldova (PLDM), Vlad Filat, Alianţei Moldova Noastră
(AMN), Serafim Urechean, Partidului Liberal (PL), Mihai
Ghimpu, şi pe primarul capitalei, Dorin Chirtoacă. De
menţionat că, timp de o lună, ex-preşedintele Voronin a apărut
de 27 de ori în ipostază negativă, în timp ce ceilalţi lideri au
apărut în ipostază pozitivă în toate cazurile. [Diagrama 2].

Tot „JdC” a fost primul ziar care, pe data de 10 aprilie, a pus
guvernării 12 întrebări despre evenimentele care au zguduit o
ţară întreagă, dar şi toată Europa. Potrivit directorului ziarului,
fosta guvernare nu a dorit să colaboreze cu jurnaliştii pentru a
face lumină în evenimentele care au avut loc.

Materialele despre evenimentele din 7 aprilie au avut prioritate
maximă timp de o lună, acestea fiind plasate pe prima pagină.
Abia după data de 17 aprilie subiectul a trecut pe paginile 3-4
sau chiar 5-7.
Ziarul „Jurnal de Chişinău” („JdC”)
Timp de o lună, „JdC” a publicat 50 de materiale, dintre care
27 de ştiri, 14 reportaje, 5 editoriale şi 4 interviuri [Diagrama
3].
Pe lângă ziar a fost editat şi Suplimentul „OBIECTIV”, în care
au fost publicate, de asemenea, ştiri, reportaje, dar şi materiale
de investigaţie. Directorul publicaţiei, Val Butnaru, a menţionat că a dorit să prezinte „filmul evenimentelor”, dar şi să facă
lumină în cazul protestelor – cine sunt provocatorii, cine se
face vinovat de izbucnirea acestor revolte, şi să scrie despre
maltratările care au avut loc în comisariatele de poliţie.
Jurnaliştii au dat dovadă de profesionalism şi rapiditate în
publicarea materialelor. În chiar primele zile, ziarul scria „În
jurul orei 15:00, câţiva tineri au reuşit să intre în sediul Preşedinţiei, mai mult chiar, să ajungă pe acoperişul acesteia şi să
arboreze drapelul României şi al Uniunii Europene pe acoperişul
acesteia. Mai târziu, numele acestora a fost aflat, fiind vorba de
Ion Galaţchi şi Dragoş Musteaţă. Aceştia au declarat, ulterior, că
au negociat cu ex-membrul PCRM, Vladimir Ţurcan, arborarea
drapelelor”. În acest supliment au fost publicate în special
materiale în care eroii principali erau persoanele maltratate de
către poliţişti. De exemplu: „Valeriu Boboc a murit în urma
torturii poliţiştilor”, „Credeam că nu voi mai scăpa cu viaţă”,

Jurnaliştii au utilizat, de asemenea, strategii de „maximalizare”
şi „de atac”.
Titlurile folosite au fost scurte, clare şi sugestive: „Revoltă la
Chişinău”, „Teroarea Roşie”, „Revoluţie teleghidată”.
Ca şi publicaţia anterioară, „JdC” a folosit atâtea surse câte era
nevoie, în funcţie de material. Au fost, însă, şi unele materiale
în care nu se specifica clar sursa, dar scria că informaţia a fost
obţinută din surse demne de încredere. De exemplu: „surse
sigure din cadrul preşedinţiei ne-au comunicat că accesul...”, „Un
angajat al regimentului „Scut”, care se afla în ziua de 7 aprilie la
preşedinţie, ne-a dezvăluit...”, „O angajată a Parlamentului care
se afla în instituţie în momentul în care protestatarii au început
atacurile asupra celor două clădiri, susţine că...”. Acestea sunt
doar câteva exemple dintr-un singur articol în care jurnalistul
a protejat sursa şi nu i-a dat numele. Am avut impresia, însă, că
uneori aceste surse au fost inventate doar pentru ca materialul
să pară mai interesant.
Şi acest ziar a încercat să găsească vinovatul de izbucnirea
protestelor. Jurnaliştii au făcut propriile investigaţii şi au găsit
„ţapul ispăşitor”. „JdC” consideră că ex-preşedintelui Voronin
îi revine responsabilitatea totală şi deplină pentru declanşarea
şi consecinţele crizei, acesta fiind autoritatea cea mai des
menţionată în ziar [Diagrama 4].
Pe 17 aprilie, ziariştii de la „JdC” au fost singurii care au făcut o
investigaţie specială intitulată: „Portrete ale unor „eroi””,
descoperind, în opinia lor, adevăraţii autori ai fărădelegilor
comise. În baza acesteia, Procuratura Generală s-a autosesizat
şi a început cercetările.
La capitolul „poze”, „JdC” a stat mai bine decât „Timpul”. Au
fost publicate între una şi 12 poze. Fotografiile au fost în unele
cazuri plasate pe primele pagini şi ocupau întreaga pagină de
ziar. Într-un supliment al ziarului din 9 aprilie, a fost inserat pe
două pagini un fotoreportaj, iar pe fiecare pagină erau publicate câte şase materiale. Şi în aceste cazuri nu toate pozele au fost
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însoţite de legende. Colajele foto au existat, însă într-un număr
destul de mic. Totodată, comparativ cu „Timpul”, acest ziar a
menţionat cine este şi autorul pozelor, de exemplu: Jurnal TV
sau Ion Dogaru. Ca şi în cazul precedent, articolele dedicate
evenimentelor din 7 aprilie au avut prioritate şi au fost
publicate în special pe primele pagini.
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jurnalistul nu are voie să judece şi să acuze pe cineva până
când nu se efectuează o anchetă. În tot acest timp, el trebuie să
păstreze prezumţia nevinovăţiei.

Ziarul „Moldova Suverană”

De menţionat că ziarul „Moldova Suverană” nu a publicat
materiale de investigaţie. S-a limitat doar să dea cu regularitate
câte o ştire în care informa cititorul despre convorbirile
ex-preşedintelui ţării cu demnitari străini.

Comparativ cu primele două ziare, „Moldova Suverană” a
publicat mai puţine materiale. Din totalul de 26 de articole, 16
au fost ştiri, 2 reportaje şi 8 materiale de analiză (editoriale).
Materialele au fost foarte mici, dosite prin colţurile ziarului
[Diagrama 5].

Totodată, am constatat că redacţia a încercat să îndreptăţească
acţiunile guvernării. Pe data de 9 aprilie, publică ştirea:
„Vărsările de sânge au fost evitate”, în care jurnaliştii îşi permit
să fie avocatul guvernării încercând să convingă populaţia că
ex-preşedintele Voronin a procedat corect în acţiunile lui.

De menţionat că, pe 5, 6 şi 7 aprilie, redacţia nu a publicat
niciun articol legat de protestele din centrul Chişinăului.
Jurnaliştii au utilizat „strategia tăcerii”. Aceştia au scris despre
tot şi despre toate, numai despre protestele din PMAN – nu.
Astfel, subiectele despre proteste au fost un „tabu” pentru toţi
angajaţii acestei instituţii. Conform teoriilor gestionării
situaţiilor de criză, „strategia tăcerii” poartă un caracter
manipulator şi afectează considerabil mersul crizei, or,
societatea fiind lipsită de informaţii, rămâne în neştire şi nu
poate să-şi gestioneze forţele şi posibilităţile de a înfrunta criza
şi consecinţele ei. Abia după 8 aprilie au început să apară
materiale în care ziarul acuza de cele întâmplate liderii din
opoziţie şi tineretul. Iată un exemplu: „Opoziţia de la Chişinău,
grupările criminale şi tinerii drogaţi şi beţi au semănat teroare la
Chişinău”.

Şi acest ziar a folosit strategia „ţapului ispăşitor”. Prin materialele publicate redacţia a pus vina pe umerii opoziţiei. „Clanul
Filat trebuie să plătească”, „Dorin Chirtoacă – un extremist
periculos”. Pe parcursul unei luni, cel mai citat a fost ex-preşedintele Voronin, care a apărut doar în lumină pozitivă. În
schimb, liderii politici din opoziţie au avut puţine apariţii în
presă şi doar în ipostază negativă [Diagrama 6].

De critică nu a scăpat nici statul vecin – România. Pentru a
demonstra vinovăţia României, jurnaliştii au folosit „Strategia
de atac”. Timp de o lună, pe paginile acestui ziar puteai vedea
acuzaţii dure la adresa acestei ţări. Iată doar câteva titluri:
„Lovitura de stat a fost pregătită din timp cu logistică românească”, „Alte grupări din România au sprijinit şi încurajează
tentativa de lovitură de stat din RM”, „Ambasadorul român a
fost declarat persona non-grata”.
„Moldova Suverană” a publicat, în special, articole în care erau
urmărite acţiunile protestatarilor şi distrugerile pe care le-au
comis aceştia, cum ar fi devastarea Preşedinţiei şi Parlamentului, dar niciun material în care să fie descrise maltratările
tinerilor care au avut loc în comisariatele din Chişinău. De
exemplu, pe data de 14 aprilie, Mihai Conţiu scrie: „urmările
vandalismului opoziţiei ne vor costa peste 300 mln lei”. În acest
articol tinerii sunt numiţi „drogaţi şi beţi”„vandali”, „huligani”
şi „terorişti”. Jurnalistul îşi permite să învinuiască tinerii fără a
efectua o anchetă privind protestele ce au degenerat în
agresiune. Am observat constant, de asemenea, că apar
editoriale scrise de acelaşi autor în aceeaşi manieră: „Tineri ai
Moldovei, ce se întâmplă cu voi?”. Potrivit codului deontologic,

Jurnaliştii au folosit în scrierea materialelor un limbaj „de
lemn” şi au pus titluri lungi şi plictisitoare. Dacă e să ne referim
la surse, constatăm că aceştia au folosit minim o sursă şi
maxim două. Putem afirma că „Moldova Suverană” a făcut
partizanat politic în favoarea Partidului Comuniştilor din
Moldova.
Publicaţia vizată a dat, în schimb, multe poze, care erau plasate
pe întreaga pagină. Însă, comparativ cu ziarele sus-menţionate,
pozele au fost selectate tendenţios. Jurnaliştii au plasat poze
doar cu tineri ce aruncau cu pietre, spărgeau geamuri, loveau
poliţişti, nu şi poze cu tineri care susţin că au fost maltrataţi în
comisariatele de poliţie.
Ziarul „Adevărul” editat la Bucureşti
În perioada de referinţă, 5-7 aprilie 2009, ziarul „Adevărul” a
publicat 21 de materiale: 8 ştiri, 8 reportaje şi 5 editoriale
[Diagrama7]. De menţionat că „Adevărul” a trimis un
corespondent special la Chişinău pentru a reflecta evenimentele. Pe data de 8 aprilie, jurnalista Luminiţa Bogdan a fost, însă,
expulzată din Moldova fără a i se invoca vreun motiv. În acelaşi
timp, a fost „sechestrat” şi trimis în România şi fotoreporterul
ziarului, Horia Călăceanu. Ulterior, materialele scrise de
jurnaliştii români au vizat preponderent acest subiect. Iată
doar câteva titluri: „Jurnalişti hărţuiţi şi expulzaţi”, „Prizonier
la Chişinău. Fotoreporterul de la „Adevărul” trimis acasă”,
„Teroare la Chişinău”.
Dacă prin titlul: „Teroare la Chişinău” ziarele din Moldova au
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descris tineri maltrataţi, clădiri avariate, maşini răsturnate
(consecinţe ale protestelor), atunci jurnaliştii din România au
dat aceste titluri materialelor unde se vorbeşte despre jurnaliştii expulzaţi. De exemplu, reporterii scriu: „mai mulţi jurnalişti
români şi moldoveni au fost hărţuiţi şi după caz expulzaţi.
Corespondentul TVR, Doru Dendiu, a fost ridicat de pe stradă
de poliţie şi interogat timp de câteva ore..., şi echipa de la
Realitatea TV a fost reţinută şi interogată timp de cinci ore,
după care a fost expulzată... Nici jurnaliştii moldoveni nu au
scăpat de hărţuieli. Redactorul-şef de la „Jurnal de Chişinău”,
Rodica Mahu, a fost arestată şi eliberată după câteva ore”.
De asemenea, au fost publicate editoriale în care jurnaliştii au
criticat dur Republica Moldova, în special conducerea pentru
toate chinurile prin care au trecut jurnaliştii români, citez:
„cinci ore state pe întuneric, numiţi urât de către poliţiştii moldoveni, luaţi din stradă”.
Şi acest ziar a folosit „Strategia de atac”. Jurnaliştii şi-au permis
să se pronunţe pe marginea evenimentelor. În ştirea: „Ne-au
alungat ambasadorul” jurnaliştii şi-au depăşit atribuţiile şi
şi-au exprimat indignarea faţă de autorităţile moldovene.
Conform codului deontologic, jurnalistul nu are voie să se
pronunţe într-o ştire, ci doar să informeze cititorul.
Am constatat că titlurile corespund normelor jurnalistice şi
sunt în concordanţă cu textul materialului. Jurnaliştii din
România au utilizat titluri sugestive, cum ar fi: „Protest pentru
viaţă”, „Părinţi disperaţi”, „Dovezi de tortură la Chişinău”.
Cât priveşte sursele, constatăm că au fost utilizate în multe
cazuri câte 2-3 surse. Însă, de cele mai dese ori, jurnaliştii au
ezitat să citeze clar sursa. De exemplu, în ştirea „Revoluţia
Florilor” nu găsim nicio sursă oficială, doar: „200 de tineri au
protestat...”, „manifestanţii au scandat...”, „Majoritatea celor
prezenţi...”. În alte cazuri se cerea şi a doua sursă, dar, cu regret,
nu a fost folosită. De exemplu, în ştirea publicată pe 9 aprilie
„Prizonier la Chişinău. Fotoreporterul de la “Adevărul” a fost
trimis acasă”, jurnaliştii nu au încercat să afle şi părerea
oficialităţilor moldovene pentru a vedea cum comentează ele
această expulzare.
În alte cazuri, jurnaliştii au comis gafe, chiar dacă în ziua de 7
aprilie, aceştia erau prezenţi la protestele din centrul Chişinăului. În materialul „Jos Comunismul! Vrem în Europa” găsim
unele inexactităţi. Jurnalista Luminiţa Bogdan spune: „Potrivit
unor surse, o femeie a murit asfixiată în urma incendiului de la
sediul Legislativului”, ceea ce de fapt nu era adevărat. Jurnalista
de la „Adevărul” trebuia să găsească informaţii din surse sigure
şi apoi să le dea publicităţii. Aceasta nu a căutat, probabil, alte
surse pentru a verifica informaţia, la poliţie sau la alte organe
ale statului. Consider că aceste gafe scad din credibilitatea
jurnalistului, dar şi a publicaţiei în cauză.
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Cu referire la poze, putem spune că acestea au fost folosite
moderat. Doar într-un singur material au fost utilizate două
poze, dar şi acelea fixate în partea de jos a paginii. În celelalte
cazuri, a fost folosită câte o poză mică în care era citată sursa
de unde a fost luată: „foto Agerpress”, „foto EPA”, fără a se
indica o legendă la fotografie.
Actorii politici implicaţi au fost reflectaţi neutru, fără a favoriza
sau defavoriza pe cineva. Cele mai multe apariţii le are
ex-preşedintele ţării [Diagrama 8].
Ziarul „Evenimentul Zilei” („EvZ”) editat la Bucureşti
Timp de o lună, „Evenimentul Zilei” a publicat 73 de materiale
– 37 de ştiri, 25 de reportaje şi 11 materiale de analiză [Diagrama 9]. Din numărul total de articole publicate, ne dăm seama
că redacţia a acordat prioritate maximă protestelor din 7 aprilie
2009. Acest lucru este accentuat şi de faptul că mai mult de
jumătate din ştiri şi reportaje au fost plasate pe prima pagină.
Pe durata protestelor, publicaţia a avut la Chişinău doi corespondenţi speciali.
„EvZ” a publicat un număr mare de ştiri şi reportaje transmise
de corespondenţii speciali – Oana Dobre şi Mihai Munteanu.
Aceştia au obţinut informaţii de la MAI, spital, au intrat şi au
discutat cu tinerii reţinuţi în Izolatorul 13 de poliţie. Iată
câteva titluri: “Dovada crimelor miliţiei lui Voronin”, „CHIŞINĂU: Regimul Voronin a început vânătoarea stalinistă”, “Martor
la crima miliţiei lui Voronin”, “EXCLUSIV EVZ: Izolatorul 13,
beciul ororilor”. Echipa de jurnalişti de la „EvZ” a fost singura
care a obţinut certificatul medico-legal al tânărului Valeriu
Boboc, decedat în condiţii suspecte în PMAN. Tot ei au
descoperit că “pe prima pagină a certificatului medico-legal,
legistul precizează că nu s-a stabilit cauza decesului, însă pe
pagina a doua apare drept cauză intoxicaţia cu un toxic
necunoscut”.
În cazul presupusului deces al unei femei, jurnaliştii au
specificat sursele. Cităm: “O femeie a murit în clădirea
Parlamentului, anunţă televiziunea naţională din Republica
Moldova, citată de AFP. Potrivit aceleiaşi surse, victima a
inhalat oxid de carbon, fapt ce a dus la decesul imediat.
Această informaţie nu a fost încă confirmată de autorităţi.”
Jurnaliştii au menţionat sursa de unde au preluat informaţia,
dar au încercat să găsească şi opinia oficialităţilor.
Materialele au fost scrise într-o anumită consecutivitate. Seria
de articole a început prin protestele paşnice şi a continuat cu
devastările care au avut loc la Preşedinţie şi Parlament. Şi, nu
în ultimul rând, a relatat momentele în care tinerii erau arestaţi
şi maltrataţi. Jurnaliştii au pus accentul pe caracterul emotiv al
relatărilor. Au fost publicate câteva materiale în care tinerii au
trecut prin chinuri groaznice, maltratări, înjurături. În acest
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mod redacţia a ţinut în suspans cititorul şi l-a făcut să aştepte
cu nerăbdare următorul material. A fost adus în prim-plan
cetăţeanul de rând care a avut de suferit de pe urma acestor
proteste.
Titlurile articolelor au fost scurte, sugestive, predominând
titlurile verbale. De exemplu: „Chişinăul se revoltă de ziua lui
Ion Aldea Teodorovici!”, „Zi nebună la Chişinău”, „Filmul unei
zile halucinante”, „Protest de solidaritate la Bucureşti”.
Totodată, au fost folosite suficiente surse, în funcţie de conţinutul materialului. Sursele utilizate au fost specificate. În nici un
caz nu am constatat să se spună “potrivit unor surse” sau „surse
care au vrut să-şi păstreze anonimatul”.
Pozele au fost originale şi de calitate. Jurnaliştii au respectat
regulile de plasare a pozelor. Absolut toate erau de calitate şi
transmiteau un mesaj clar, nu erau plasate doar ca să umple
pagina. De asemenea, au fost originale şi sugestive legendele la
poze: “Lupte de stradă. Manifestanţii s-au străduit să ţină piept
forţelor de ordine înarmate cu scuturi şi bastoane”. Pozele au
ocupat un spaţiu impunător, fiind plasate de la o poză până la
cinci. A fost folosit şi colajul. De exemplu, în câteva fotografii
apărea poza cu protestele şi în colţul de sus era plasată harta
RM, pentru ca toată lumea care nu ştie unde se află această
zonă să poată să-şi facă o impresie. Sau un alt caz – la articolul
“Izolatorul 13, beciul ororilor” a fost făcut un colaj din mai
multe fotografii.
Jurnaliştii români au folosit, de asemenea, strategiile deja
menţionate - “strategia de atac” şi “strategia ţapului ispăşitor”.
Dacă liderii din opoziţie au fost reflectaţi neutru, nu putem
spune acelaşi lucru şi despre conducerea de atunci. Ex-preşedintele Voronin a fost numit cu cuvinte dure şi i s-a făcut o
imagine negativă – „ţara condusă de ultimul miliţian al
Europei”, „Anchete ca pe vremea lui Stalin”, „Cruzimea regimului Voronin iese la iveală” „Voronin curăţă Moldova de ziarişti”.
Din numărul total de 79 de materiale, în 23 de cazuri liderul
comunist apare în ipostază negativă. [Diagrama 10].
Ziarul “Kommersant” editat la Moscova
Timp de o lună, ziarul “Kommersant” a publicat 17 materiale,
dintre care 9 ştiri, 4 reportaje, 1 interviu şi 3 materiale de
analiză [Diagrama 11]. Toate materiale au fost scrise de
corespondentul special la Chişinău, Vladimir Soloviov.
Jurnalistul venise iniţial în Moldova pentru a reflecta cum au
decurs alegerile din 5 aprilie, însă situaţia luase o altă întorsătură şi nimerise direct la protestele care au zguduit Moldova, dar
şi întreaga Europă. Cu toate că a fost prezent la acest eveniment, jurnalistul a scris foarte puţin, doar câteva reportaje de la
faţa locului, câteva materiale de analiză, în rest s-a axat mai
mult pe rezultatele alegerilor. De exemplu: “Curtea Constituţio-
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nală a decis renumărarea voturilor”, “Printre cei vii au votat şi
morţii”, “Alegerile au fost libere şi corecte”. Acestea sunt doar
unele din titlurile care au apărut pe paginile ziarului “Kommersant”. Materialele de analiză s-au axat mai mult pe proteste.
Acestea au fost publicate pe o pagină de ziar. În articolele sale,
autorul, Vladimir Soloviov, nu a învinuit guvernarea sau
opoziţia de cele întâmplate.
De menţionat că toate materialele despre alegerile parlamentare din 5 aprilie, dar şi despre proteste au fost publicate pe
pagina a şasea, cu titlul: “Pagină de autor. Situaţia internă din
RM”. Cu toate că ziarul a avut corespondent special, redacţia
ziarului a preluat unele materiale de la agenţii de presă, în
special fiind vorba de „RIA Novosti”. Începând cu 5 aprilie, a
apărut câte un material în fiecare zi, după 10 aprilie, însă,
interesul a scăzut. Redacţia nu a pus accentul pe caracterul
emotiv al materialelor şi a reflectat protestele fără a face
denigrări de imagine a ţării. Nu am depistat nici un material de
investigaţie, prin care jurnalistul să încerce să găsească
vinovaţii de devastarea celor două clădiri. Au lipsit ştirile şi
reportajele având comentarii intenţionate, tendenţioase.
Ziarul a utilizat strategia „tăcerii”. Cu toate că au fost prezenţi
la evenimente din PMAN, jurnaliştii nu au scris despre
maltratările care au avut loc, dar nici despre decesul lui Valeriu
Boboc. Probabil s-au eschivat de a scrie despre aceste subiecte
pentru a nu intra în conflict cu autorităţile moldoveneşti.
Titlurile materialelor au fost scurte şi clare. Iată câteva dintre
acestea: “Moldova a impus regimul de vize pentru România”,
“V.V. a găsit vinovaţii pentru pogromurile din Chişinău”.
De asemenea, în materialele sale, Vladimir Soloviov a utilizat
până la patru surse. Cel mai des a folosit sursele oficiale. Dar
au existat ştiri în care nu scria clar de la cine a fost obţinută
informaţia. De exemplu: “Potrivit unor surse neoficiale, câţiva
poliţişti au decedat”, “Câţiva tineri mi-au spus”, “O doamnă
mi-a declarat”, “Un poliţist a menţionat”.
Am constatat că în aceste materiale au fost puţine poze. Doar
în mai puţin de jumătate din articole au fost plasate poze mici,
fără a se specifica autorul, legenda etc. Am depistat unele
pagini fără nicio poză, doar text, iar redacţia nu a folosit colaje
foto.
De asemenea, ziarul nu a încercat să personalizeze evenimentele, să dea vina pe liderii vreunui partid. Cei mai mediatizaţi
au fost Vladimir Voronin, Vlad Filat, Serafim Urechean, Dorin
Chirtoacă. Jurnalistul nu a criticat pe niciunul dintre aceştia,
având o poziţie neutră [Diagrama 12].
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Ziarul „Komsomolskaia Pravda” cu subredacţie la Chişinău
În perioada de referinţă, „Komsomolskaia Pravda” a publicat
27 de materiale, dintre care 8 ştiri, 5 reportaje, 4 investigaţii şi
3 interviuri [Diagrama 13]. Materialele au fost scrise de
corespondenţii speciali trimişi la Chişinău – Alexandr Kot şi
Daria Zimbelskaia.
În titlurile puse la ştiri şi investigaţii, aceştia s-au pronunţat
mai mult asupra evenimentelor decât au informat publicul:
“Opoziţia s-a spălat pe mâini”, “Opoziţia din Moldova a
încercat să organizeze revoluţia după modelul ucrainean”, “Boii
moldoveni au testat noul tip de revoluţie”. Ca şi în cazul
ziarului „Moldova Suverană”, aceştia nu au respectat prezumţia
nevinovăţiei şi au dat vina pe seama opoziţiei. Titlurile alese au
avut intenţia de a o denigra.
Totodată, jurnaliştii şi-au permis să numească opoziţia “Boii
moldoveni” şi să facă comentarii ascunse, încălcând astfel grav
codul deontologic. Opoziţia este criticată de redacţia ziarului
că a adunat tinerii, după care i-a lăsat de izbelişte şi a plecat
acasă. Cei de la „Komsomolskaia Pravda” au folosit preponderent strategia „ţapului ispăşitor” pentru a găsi vinovaţii de
„pogromul din Chişinău”. Fără a acumula probe, jurnaliştii au
dat vina pe primarul general al municipiului Chişinău, Dorin
Chirtoacă. Aceştia îl găsesc vinovat pe edilul capitalei bazânduse pe o convorbire cu reporterul de la „Komsomolskaia
Pravda”. Citez: „R: Domnule primar, cine să răspundă pentru
protestele din piaţă? D.C: Încă nu se ştie, aşteptăm să se
pronunţe procuratura. R: Dar cine va repara sediile celor două
instituţii? DC: Aceasta nu e treaba mea”. După acest răspuns
jurnalistul imediat intervine cu un comentariu pe marginea
frazei. „Răspunde cu atâta tupeu că nu e vinovat de aceste
proteste, de parcă nici nu e cetăţean al oraşului Chişinău”.
Investigaţiile jurnalistice şi comentariile piperate s-au bazat
doar pe fraze rupte din context sau interpretări subiective.
Un alt exemplu care dovedeşte acest lucru este un material de
investigaţie în care din nou jurnalistul îşi permite să fie
procuror. „Protestele au fost organizate din timp de către
România. Aceasta o dovedesc şi site-urile româneşti, de pe care
poţi scoate placate anticomuniste şi poţi cumpăra bilete pentru a
veni la Chişinău”. În materialul de investigaţie jurnalistul nu a
menţionat site-ul de unde a găsit asemenea informaţii. Acesta
l-a citat doar pe ex-preşedintele Voronin, primul care a lansat
aceste afirmaţii.
La 11 aprilie, Voronin a susţinut o conferinţă de presă, unde a
acuzat opoziţia că ar fi scos tinerii în stradă şi că aceştia ar fi
devastat cele două clădiri la ordinul ei. Jurnalistul nu a încercat
să găsească care este şi opinia celor patru partide referitor la
aceste acuzaţii, confirmă sau infirmă aceste lucruri. Într-un
articol plasat pe o pagină, am descoperit şi informaţii neverifi-
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cate. De exemplu: „potrivit unor surse neoficiale, în oraş se aud
voci că toţi studenţii au fost plătiţi de opoziţie să iasă în stradă.
Liderii le-ar fi promis la tineri frigărui şi multă băutură”.
Aceasta este o acuzaţie gravă şi era necesar să fie publicată
sursa.
Pozele au fost într-un număr destul de mare – 12. Toate au fost
de calitate, însă legendele nu au corespuns normelor jurnalistice. În loc să menţioneze locul unde are loc evenimentul, cine e
în poză sau de cine e făcută poza, jurnaliştii şi-au expus
opiniile referitor la ce s-a întâmplat la 7 aprilie 2009 în PMAN.
Într-un material publicat pe 8 aprilie, chiar pe prima pagină,
era plasată o poză pe jumătate de pagină care avea următoarea
legendă: „Asemenea agitaţie nu am mai văzut de mult în
Chişinău”. Aici nu era necesar ca jurnalistul să-şi exprime
părerea referitor la ceea ce se întâmplă în oraş. Sau în alt
material, publicat pe 9 aprilie, de asemenea era o poză mare
care avea următoarea legendă: „aici e clar totul – printre tinerii
moldoveni se aflau şi străini”. Poza însă nu sugera asemenea
idee, cu atât mai mult nu indica nimic ce ar fi sugerat că
printre moldoveni ar fi şi cetăţeni străini.
Cei mai citaţi actori politici au fost liderii din Alianţa pentru
Integrare Europeană şi ex-preşedintele Moldovei. De menţionat că cele mai multe apariţii le are ex-preşedintele Voronin, în
ipostază pozitivă. Iată alte titluri: „Preşedintele ţării a prevenit
o eventuală vărsare de sânge”, „Voronin cedează în faţa
opoziţiei şi acceptă renumărarea voturilor”. În schimb liderii
din opoziţie au fost dur criticaţi şi acuzaţi că ar fi organizat
protestele din Chişinău [Diagrama 14].
Constatări de ordin general
În perioada de referinţă, mass-media a întâmpinat greutăţi în
ceea ce priveşte obţinerea de informaţii de la anumite instituţii
ale statului. Ex-preşedintele Voronin a dat ordine ca persoanele
responsabile de relaţiile cu publicul de la MAI să nu ofere
informaţii despre proteste şi consecinţele acestora. Chiar dacă
au fost impuse asemenea restricţii, ziarele menţionate au perseverat în obţinerea de informaţii despre tinerii maltrataţi în
comisariatele de poliţie. Acestea nu s-au limitat doar la
declaraţiile oficiale.
Totodată, vom menţiona că oficialii statului au evitat să
comunice cu presa. Abia pe 9 aprilie ex-preşedintele Voronin a
organizat un briefing, unde a lansat acuzaţii dure la adresa
liderilor de opoziţie şi a României, după care a plecat fără să
răspundă la întrebările presei. Ulterior, reprezentantul PCRM,
Zinaida Grecianîi, a ieşit la postul de televiziune Moldova 1
unde a avut un discurs prin care a şocat populaţia, declarând:
„Poliţia va folosi toate mijloacele necesare pentru apărarea
constituţionalităţii Republicii Moldova, inclusiv armele”.
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Într-un alt context, vom menţiona că jurnaliştii au avut tentaţia
de a hiperboliza anumite momente legate de proteste. Ziarele
„Timpul” şi „JdC” au exagerat, de exemplu, cu unele exprimări.
Într-un reportaj publicat pe 9 aprilie, jurnalista Mariana Raţă
scrie: „în Chişinău a avut loc masacrul tinerilor...” sau „măcelul
tinerilor a dus la...”. Aceste exprimări le-am observat doar în
ziarele moldoveneşti, cele româneşti şi cele ruseşti nu şi-au
permis o asemenea abordare.
De asemenea, presa s-a axat foarte mult pe cazurile nefericite
care au avut loc după protestele din 7 aprilie 2009. Cel mai
mediatizat caz a fost cel al lui Valeriu Boboc, tânărul care a
decedat în timpul protestelor. În materialele lor, jurnaliştii au
încercat să sensibilizeze cititorii, dar şi să dea alarma, să spună
că cineva se face vinovat de moartea acestui tânăr care a lăsat
în urmă o soţie cu un copil de nici doi anişori. Majoritatea
ziarelor au avut corespondenţi speciali care au investigat şi au
scos la iveală mai multe lucruri, pe care MAI le-a ascuns. De
exemplu, jurnaliştii au aflat şi au scris că Valeriu Boboc a
decedat în urma unei bătăi încasate de la poliţişti, şi nu din
cauza că a fost intoxicat cu un gaz necunoscut. Jurnaliştii au
mers la familia îndurerată şi au făcut poze cu regretatul Boboc.
Atunci au apărut poze în care s-a văzut clar că tânărul avea o
lovitură la cap, din cauza căreia probabil a şi decedat.
O atenţie sporită a fost acordată de către presă şi tinerilor care
au fost prinşi pe străzi, duşi în comisariatele de poliţie, judecaţi
chiar acolo, după care au fost transportaţi în Izolatorul 13 din
Chişinău. Jurnaliştii de la „Timpul”, „JdC” şi „Evenimentul
Zilei” au scris reportaje emotive. În baza acestor investigaţii au
fost sesizate şi organizaţiile internaţionale. Opinia publică a
fost informată că în izolator tinerii au fost maltrataţi etc.
Ulterior, investigaţiile jurnalistice au fost preluate de către
Comisia pentru elucidarea evenimentelor din 7 aprilie, de către
procuratură etc.
Republica Moldova, văzută în exterior
Pentru a stabili cum a fost văzută Moldova în exterior în
perioada protestelor, am utilizat atât analiza calitativă a
materialelor, cât şi metoda analizei de conţinut.
Realizând analiza de conţinut a tuturor materialelor de presă
incluse în cercetarea de faţă, le-am divizat în trei categorii:
materiale pozitive, negative şi neutre. Cele pozitive au fost
mesajele jurnalistice care permit cititorului să aibă o percepţie
şi o atitudine favorabilă faţă de RM. Cele neutre au fost
considerate materialele în care jurnaliştii au scris despre
Moldova, însă fără a i se acorda o calificare anume. În fine,
materiale negative au fost cele al căror conţinut prezintă RM în
exclusivitate în lumină nefavorabilă.
Materiale pozitive. Din numărul total de materiale doar în
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câteva Republica Moldova apare în ipostază pozitivă. Iată
câteva titluri: „Vărsările de sânge au fost evitate”, „Puterea a
decis să nu disperseze protestatarii cu forţa”. Aceste materiale
au fost publicate de ziarele „Moldova Suverană” şi „Komsomolskaia Pravda”.
Materiale neutre. Exemple de acest fel: „Javier Solana, îngrijorat
de evenimentele de la Chişinău”, „Protestele au continuat
paşnic”, „Prima revoluţie on-line”, „SUA îngrijorat de evenimentele din 7 aprilie”, „Zi nebună la Chişinău”, „Evenimentele din
Moldova şi oamenii simpli”, „Moldovenii au ieşit în stradă la
Paris”. Titlurile neutre au apărut preponderent în „Adevărul”,
„Moldova Suverană” şi „Jurnal de Chişinău”. În aceste cazuri,
cititorul a fost lăsat să-şi creeze o imagine proprie, în funcţie
de capacitatea de a înţelege realitatea în complexitatea sa.
Materiale negative. Subiecte de acest fel au fost numeroase.
Paginile ziarelor au fost inundate de titluri în nuanţe negative
despre Moldova. Referinţele negative, la rândul lor, au prevalat
cantitativ şi calitativ asupra celor pozitive, dar şi a celor neutre.
Majoritatea expresiilor defavorizează imaginea Republicii
Moldova. Iată câteva exemple: „Au început persecuţiile”, „Se
creează premise pentru instaurarea unui regim poliţienesc şi
dictatorial”, „Persoane intimidate, tineri dispăruţi”, „A început
vânătoarea de tineri”, „Comuniştii izolează RM”. Cele mai
multe materiale de acest gen le-am depistat în ziarele „EvZ”,
„Timpul”, „Jurnal de Chişinău”.
Analiza calitativă a materialelor din presă cu referire la RM,
având ca reper indicatorul personalităţilor autohtone menţionate pe paginile celor şapte ziare, semnalează că, de cele mai
multe ori, numele ex-preşedintelui Voronin este asociat cu cel
al „dictatorului Republicii Moldova”. Într-un număr impresionant de materiale găsim şi următoarele asocieri: „ţara celui mai
mare dictator din Europa” („EvZ”) „RM, beciul ultimului
miliţian al Europei” („EvZ”), „Voronin? O struţo-cămilă,
reprezentantul eşuat şi toxic al sovietizării” („EvZ”), „Voronin,
urmaşul lui Stalin” („Jurnal de Chişinău”).
În concluzie la acest compartiment, putem spune că atât
coordonatele cantitative, cât şi cele calitative referitor la
imaginea ţării noastre în mass-media din Moldova, România şi
Rusia demonstrează, de fapt, prezenţe abundente ale materialelor negative.
Concluzii şi recomandări
Cu referire la perioada analizată, „Timpul”, „JdC”, „Moldova
Suverană”, „EvZ”, „Adevărul”, „Kommersant” şi „Komsomolskaia Pravda” au publicat 286 de materiale. Timp de o lună,
ziarele moldoveneşti şi româneşti au publicat, zilnic, în medie,
câte patru articole. Totodată, ziarele ruseşti au difuzat un
număr semnificativ de materiale, care însă nu au ocupat spaţii

revist= analitic=

27

Mass-media în situaţii de criză
impunătoare. Cele mai multe materiale despre aceste evenimente au fost publicate în zilele de 8-10 aprilie. Presa a
reacţionat activ cu materiale informative, comentarii, investigaţii şi analize.
În funcţie de politica editorială, dar şi de grupul-ţintă, fiecare
ziar a folosit anumite strategii în reflectarea crizei politice.
Unele publicaţii au utilizat strategii negative, iar altele au folosit
strategii preponderent pozitive.
Ziarele „JdC”, „EvZ”, „Timpul” şi „Adevărul” au pus accent mai
mult pe caracterul emotiv, pe tinerii care au avut de suferit în
urma protestelor, pe cazul tânărului care a decedat în PMAN,
dar şi pe milioanele de lei care s-au investit în reparaţia celor
două clădiri. „Moldova Suverană” şi „Komsomolskaia Pravda”
au reflectat şi au justificat acţiunile guvernării, întreprinse în
timpul protestelor.
Jurnaliştii de la „Moldova Suverană”, „Kommersant” şi
„Komsomolskaia Pravda” au fost favorizaţi în comparaţie cu
cei de la celelalte patru publicaţii, deoarece au avut acces la
sursele oficiale. De asemenea, nu au fost expulzaţi şi arestaţi de
către poliţia din Chişinău, cum s-a întâmplat cu jurnaliştii de
la ziarele „JdC”, „EvZ” şi „Adevărul”.
O altă concluzie ar fi că ziarele „Moldova Suverană” şi „Komsomolskaia Pravda” au folosit comentariile ascunse în scrierea
materialelor. Aceasta cu scopul de a denigra partidele din
opoziţie. Jurnaliştii de la aceste instituţii media i-au acuzat pe
tinerii protestatari, dar şi pe liderii din opoziţie că ar fi
provocat şi instigat mulţimea la devastarea celor două clădiri,
înainte ca să fie dovedită vinovăţia lor.
Mass-media vizată a folosit întreg spectrul genurilor gazetăreşti: ştirea, reportajul, interviul şi editorialul. Ştirea şi reportajul au reprezentat forma cea mai des folosită pentru a relata
despre evenimentele din aprilie. În perioada respectivă, presa
română şi rusească au inserat în paginile ziarelor 53 de ştiri şi
40 de reportaje, iar cea din R. Moldova, 75 de ştiri şi 24 de
reportaje.
Titlurile materialelor publicate în „Timpul”, „JdC”, „EvZ”,
„Adevărul” şi „Kommersant” au dat cititorului un imbold spre
lectură, au fost incitante, corect formulate, uşor de înţeles şi
fără echivoc. Cele mai utilizate titluri au fost cele verbale,
nominale şi narative. Totodată, „Moldova Suverană” şi
„Komsomolskaia Pravda” sunt ziarele cu cele mai lungi titluri.
Într-un număr destul de mare au fost titlurile personalizate şi
verbale.
La capitolul surse, cel mai bun indicator l-au realizat jurnaliştii
moldoveni, cei din România şi cei de la ziarul rusesc „Kommersant”. Aceştia au utilizat de la o sursă până la şapte:
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persoane oficiale, lideri de partid, oameni simpli, lideri ai
organizaţiilor non-guvernamentale etc. În cazul în care au scris
o ştire mică, jurnaliştii au folosit o sursă sau două, iar în
materialele de investigaţie au folosit mai multe surse. Au
existat, însă, articole şi la „JdC”, „Timpul”, „Moldova Suverană”
şi „Komsomolskaia Pravda” în care nu s-a specificat cine este
sursa de informare. S-a menţionat doar la general: „potrivit
unor surse”, „surse demne de încredere”, „o tânără mi-a
declarat”, „prin oraş se zvoneşte că”.
Referitor la poze, vom remarca că acestea au fost multe şi
diverse, calitative şi sugestive. Nu întotdeauna, însă, s-a ţinut
cont de necesitatea de a da o legendă la poză şi autorul ei. Vom
remarca doar unele poze şi legende din ziarele „EvZ” şi „JdC”.
La acest aspect, vom specifica că publicaţiile în cauză au comis
şi o serie de greşeli, în special când au plasat poze despre
decesul lui Valeriu Boboc, în care tânărul maltratat era plin de
vânătăi şi chiar cu o gaură la cap. Este discutabil dacă este
moral să arătăm oamenilor imagini în care predomină
cruzimea. Sunt şi alte modalităţi de a atenţiona asupra acestor
momente, cum ar fi, de exemplu, inserarea unor poze discrete,
în care ar fi arătată o femeie ce plânge sau oameni ţinând flori
în mână la căpătâiul celui decedat.
Cât priveşte corectitudinea articolelor, putem afirma că ziarele
„Moldova Suverană” şi „Komsomolskaia Pravda” ocupă
primele poziţii la capitolul nerespectarea rigorilor jurnalistice
în scrierea materialelor. În majoritatea ştirilor lipsesc sursele de
echilibru, fiind reflectată doar poziţia unei părţi. Totodată, cele
mai multe materiale nu sunt scrise conform principiilor
deontologiei profesionale. În ceea ce priveşte limbajul, acesta
se încadrează perfect în tiparele „limbajului de lemn”, descris
de literatura de specialitate. Fraze încărcate, cuvinte inutile,
lipsă de semnificaţii – toate acestea fac textul plicticos. De
asemenea, jurnaliştii de la „Moldova Suverană” şi „Komsomolskaia Pravda” au făcut partizanat politic. În loc să reflecte
obiectiv şi echidistant evenimentele, aceste ziare au accentuat
acţiunile întreprinse de guvernarea de atunci. „Moldova
Suverană” a început să scrie despre proteste abia pe data de 7
aprilie, când au fost devastate cele două clădiri. Au urmat zile
în care nu s-a scris niciun cuvânt despre aceste evenimente.
Jurnaliştii de la acest ziar s-au axat mai mult pe repetarea unor
informaţii favorabile guvernării, bazate pe zvonuri şi informaţii
neconfirmate.
În acelaşi timp, jurnaliştii de la „Timpul”, „JdC”, „EVZ”,
„Adevărul” şi „Kommersant” au respectat codul deontologic al
jurnalistului şi nu au făcut partizanat politic, reflectând
obiectiv şi echidistant protestele din Chişinău.
În continuare, propunem şi câteva recomandări:
1. Pentru a evita panica în rândul populaţiei, este binevenit ca
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jurnaliştii să nu utilizeze în scrierea materialelor informaţii
neverificate, care nu sunt confirmate de autorităţi sau de alte
organe competente.
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Diagrama 2: Personalităţile din RM la care face referire ziarul
„Timpul de Dimineaţă”

2. Totodată, este necesar ca în material să fie concretizată clar
sursa de informare. Să se evite formulările de genul „potrivit
unei surse, potrivit unor zvonuri care circulă prin oraş”,
deoarece aceste surse nu sunt credibile şi se creează impresia că
jurnalistul a inventat chiar el istoriile despre care scrie.
3. Este recomandat ca jurnaliştii să nu utilizeze în scrierea
articolelor informative comentarii ascunse.
4. De asemenea, fotografiile trebuie să aibă legendă, ţinându-se
cont cine este autorul pozei. Informaţia din legendă trebuie să
răspundă la cele cinci întrebări jurnalistice: Cine?, Ce?, Unde?,
Când? şi De ce?. De asemenea, ar fi bine să se evite plasarea
unor poze cu un pronunţat aspect al cruzimii.
5. Ar fi de dorit ca jurnaliştii să se axeze mai mult pe articolele
care au în centrul lor cetăţeanul de rând, deoarece aceste
materiale sunt cele mai citite.

Diagrama 3: Numărul de materiale cu referire la evenimentele
din 7 aprilie apărute în „Jurnal de Chişinău”

6. Ziariştii de la „Moldova Suverană” şi „Komsomolskaia
Pravda” ar trebui să ţină cont de principiile profesionale şi
deontologice, să fie imparţiali şi echidistanţi şi să nu facă
partizanat politic. Pentru a evita acest lucru, sugerăm redacţiei
să utilizeze cât mai multe surse în scrierea materialelor.
Totodată, să pună titluri mai scurte la articole şi să nu le
personalizeze. De asemenea, este important ca jurnaliştii să
folosească modelul „piramida inversată”, aşa cum recomandă
literatura de specialitate.
ANEXĂ:
Diagrama 1: Numărul de materiale cu referire la evenimentele
din 7 aprilie apărute în ziarul „Timpul de Dimineaţă”

Diagrama 4: Personalităţile din RM la care face referire „JdC”
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Diagrama 5: Numărul de materiale cu referire la evenimentele
din 7 aprilie apărute în ziarul „Moldova Suverană”

Diagrama 6: Personalităţile din RM la care face referire ziarul
„Moldova Suverană”

Diagrama 7: Numărul de materiale cu referire la evenimentele
din 7 aprilie apărute în ziarul „Adevărul”
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Diagrama 8: Personalităţile din RM la care face referire ziarul
„Adevărul”

Diagrama 9: Numărul de materiale cu referire la evenimentele
din 7 aprilie apărute în ziarul „EvZ”

Diagrama 10: Personalităţile din RM la care face referire ziarul
„EvZ”
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Diagrama 11: Numărul de materiale cu referire la evenimentele
din 7 aprilie apărute în ziarul „Kommersant”

Diagrama 13: Numărul de materiale cu referire la evenimentele
din 7 aprilie apărute în ziarul „Komsomolskaia Pravda”

Diagrama 12: Personalităţile din RM la care face referire ziarul
„Kommersant”

Diagrama 14: Personalităţile din RM la care face referire ziarul
„Komsomolskaia Pravda”

Silvia POJOGA
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Presa şi integrarea europeană în Găgăuzia
Integrarea europeană este un subiect abordat sporadic de către
jurnaliştii din UTA Găgăuzia. Anume din acest motiv există
puţine materiale la acest capitol. Este oare Europa un ideal
pentru noi? Avem sau nu nevoie de valorile europene? Ce ne
pot oferi organismele europene? Populaţia cunoaşte importanţa acestor probleme? La aceste şi alte întrebări vom încerca să
răspundem prin prisma opiniilor exprimate, la solicitarea
noastră, de autorităţile locale, societatea civilă, jurnalişti,
cetăţeni etc.
Autorităţile din UTA Găgăuzia nu au încă o poziţie clară cu
privire la integrarea europeană.
Nicolai Stoianov, vicepreşedintele Comitetului executiv al UTA
Găgăuzia: „Populaţia Găgăuziei nu este contra integrării
europene, deschiderii hotarelor Uniunii Europene şi circulaţiei
libere în spaţiul european, dezvoltării afacerilor şi călătoriilor.
Pe de altă parte, însă, există şi o altă componentă – nu trebuie
să distrugem complet trecutul, în special trebuie să păstrăm
relaţiile cu partenerii noştri din Est: Rusia, Ucraina, Belarus.
Avem legături prieteneşti de câteva secole. Iar politicienii care
pledează pentru destrămarea relaţiilor cu partenerii din Est nu
văd viitorul”, a opinat dl Stoianov.
Reprezentanţii societăţii civile pledează pentru informarea şi
educarea populaţiei din regiune în spiritul valorilor europene.
Ludmila Mitioglo, directoarea Centrului European Interactiv:
„în pofida faptului că Centrul regional interactiv „Pro Europa”
activează deja de doi ani, în presă, radio şi la televiziune nu
apar mai multe materiale despre integrarea europeană.
Populaţia UTA Găgăuzia are o atitudine negativă faţă de
această problemă, în primul rând, pentru că nu cunoaşte nimic
despre acest subiect. Anume din acest motiv în momentul de
faţă trebuie să difuzăm cât mai multe informaţii, zi de zi,
educând locuitorii ca pe copiii cei mici, astfel încât ulterior ei
să poată face alegerea corectă. Evident, avem încă multe de
făcut, în primul rând, să ne schimbăm mentalitatea, pentru că
nu suntem proeuropeni. Presa trebuie să ne vorbească despre
procesul de integrare europeană, despre comunitatea europeană şi avantajele integrării, iar jurnaliştii locali aproape că nu
scriu despre acest subiect, cu unele excepţii. Probabil că şi ei nu
cunosc multe la acest capitol”, a conchis dna Mitioglo.

Majoritatea jurnaliştilor cred că acest vis poate fi realizat doar
treptat, informând permanent populaţia.
Valeriu Kirioglo, ziarist la publicaţia „Edinaya Găgăuzia”
(Găgăuzia Unită): „De fapt, trebuie să menţionăm că integrarea europeană este un lucru bun, iar valorile europene trebuie
promovate şi la noi, de altfel ca şi în întreaga ţară, pentru că
sunt democratice. Graţie acestor valori democratice, putem
trăi şi nimeni nu ne va putea leza drepturile dacă legea va fi
regină în ţară, iar fiecare cetăţean, preşedinte sau simplu
locuitor al ţării, se va supune legii. Trebuie să recunoaştem
cinstit că arareori vorbim despre acest subiect, cu excepţia
sărbătorilor dedicate integrării europene: când suntem invitaţi
ca jurnalişti la anumite acţiuni. În general, evităm să vorbim
despre acest proces pentru că populaţia are o atitudine diferită.
Odată filmam o acţiune dedicată integrării europene, organizată de către Centrul «Pro-Europa» şi lumea mă întreba: «Nu
cumva ne chemaţi în Europa?» Populaţia este informată puţin.
Anul acesta, am scris câteva materiale şi am moderat o
emisiune despre Europa”, a menţionat dl Kirioglo.
Vitali Gaidarji, jurnalist la televiziunea publică „GRT”: „Este
clar că integrarea europeană a Moldovei este una din priorităţile politicii externe a republicii noastre. Însă, în opinia mea,
autorităţile nu depun suficiente eforturi pentru a se integra cu
adevărat, şi acest lucru e atât din cauza lipsei pe parcursul
ultimilor 10 ani a unei politici clare de integrare europeană din
partea statului, cât şi a lipsei unei campanii mass-media de
informare. În primul rând, jurnaliştii din Găgăuzia nu au fost
instruiţi privind integrarea europeană şi până în prezent nu
cunosc priorităţile Guvernului: încotro mergem – spre Est sau
spre Vest? Astfel, jurnaliştii reflectă temele integrării europene
doar de la caz la caz, când sosesc delegaţii din Uniunea
Europeană. Situaţia este şi mai proastă în regiunile arareori
vizitate de către reprezentanţii Europei. În aceste condiţii,
jurnaliştii din UTA Găgăuzia nu au reuşit încă să se orienteze
în politica externă a ţării, în timp ce politicienii din regiuni, ca
regulă, sunt pro Rusia, Ucraina, Belarus, România şi Turcia.
Respectiv, în lipsa unei poziţii clare a politicienilor cu privire la
integrarea europeană, jurnaliştii nu sunt interesaţi să reflecte
aceste subiecte”, a opinat dl Gaidarji.
Jurnaliştii din UTA Găgăuzia au discutat despre integrarea
europeană în timpul vizitei la Comrat a delegaţiei Deutsche
Welle. Hans Cobet – avocat, specialist în dreptul economic, a
spus că una din condiţiile integrării în Uniunea Europeană este
diversitatea culturală, şi anume preocuparea de protecţia,
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păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural şi lingvistic al
altor popoare care locuiesc pe acest teritoriu, al grupurilor
etnice aflate în minoritate. În acelaşi timp, Klaus Bergmann,
şeful Direcţiei Relaţii Europene, a menţionat că „majoritatea
populaţiei locale se va pronunţa pentru integrarea europeană.
Cu toţii conştientizăm că este un proces deloc uşor, însă, cel
puţin acum, se duc negocieri privind oferirea cetăţenilor
Republicii Moldova a posibilităţii de a călători fără vize în
Europa. Toate ţările din Comunitatea Europeană vor reflecta
asupra acceptării noilor membri ai Uniunii Europene. Totuşi
sunt optimist. Dacă reformele vor continua în acelaşi ritm,
Moldova va avea şansa să se integreze în Europa”, a precizat dl
Bergmann.
Tineretul din Găgăuzia consideră că integrarea europeană este
obiectivul de bază al Moldovei.
Olga Cojocari, studentă la Universitatea de Stat din Comrat:
„Noi, tineretul, dorim ca Moldova să dezvolte relaţiile cu
Uniunea Europeană. Cred că dacă Moldova îşi vede succesul în
integrarea europeană, şi pentru mine acesta va fi un succes”.
Ion Kapsamun, la fel student la Universitatea de Stat din
Comrat: „Integrarea europeană este un obiectiv realizabil, iar
Moldova are şanse de a deveni membru al Uniunii Europene,
cu condiţia că vor fi întreprinse măsuri concrete”. Roman
Ţurcan, 23 de ani, locuitor al oraşului Comrat: „În Moldova
nu este nevoie de a face agitaţie privind integrarea europeană,
pentru că, practic, toţi sunt pro. Din contra, există o anumită
nerăbdare şi dezamăgire odată ce conştientizezi că acolo puţină
lume are nevoie de noi, iar posibilitatea integrării este una de
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durată. Misiunea mass-media este de a reflecta toate evenimentele din ţară privind integrarea europeană”.
În iunie, Centrul pentru Jurnalism Independent a efectuat un
studiu de monitorizare – „Reflectarea în mass-media a
subiectelor de interes general”. Conform rezultatelor acestui
studiu, mass-media din UTA Găgăuzia reflectă rar tema
integrării europene. Astfel, în perioada monitorizată, ziarul
„Expres Ayin Acic” din Ceadâr-Lunga nu a publicat niciun
articol cu privire la integrarea europeană. Televiziunea publică
«GRT» a difuzat în luna iunie 12 materiale la capitolul care a
fost monitorizat, însă fără a acorda mare atenţie relaţiilor
internaţionale. Comparând rezultatele studiului de monitorizare cu cele obţinute de alte organizaţii mass-media, notăm că şi
mijloacele de informare din Transnistria au ignorat acest
subiect important – integrarea europeană. Cel mai des tema în
cauză a fost abordată de Мoldova 1, postul de radio Vocea
Basarabiei şi Radio Moldovа. Cei mai performanţi însă au fost
cei de la “Timpul de Dimineaţă”, care preferă să dezbată
tematica integrării europene şi au publicat în acest sens 35 de
materiale. Conform rezultatelor acestui studiu, în pofida
interesului sporit din partea publicului, celelalte organizaţii
mass-media au acordat puţină atenţie acestui subiect.
În calitatea mea de jurnalist, consider că reprezentanţii
mass-mediei din Găgăuzia au nevoie de instruire şi seminare
speciale privind scrierea articolelor pe tema integrării europene. La fel, este foarte important să ne întâlnim cu ziariştii şi
jurnaliştii care lucrează în acest domeniu şi care au experienţă
bogată în reflectarea subiectului integrării europene.
Maia SADOVICI

Laureaţi ai Galei premiilor „10 jurnalişti
ai anului”, ediţia a
XVI- a. Chişinău, 17
decembrie 2010.
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Săptămânalul „Cuvântul” la 15 ani
În serviciul societăţii, nu al autorităţilor
La 29 noiembrie 2010, săptămânalul regional „Cuvântul”, cu
sediul în or. Rezina, a marcat 15 ani de la fondare. Cu această
ocazie a fost lansată culegerea de interviuri cu 38 de personalităţi din regiunea Orhei, care au fost deja publicate în ziar la
rubrica “30 de întrebări de-acasă”. Câteva zeci de investigaţii
publicate în “Cuvântul” au fost incluse în cele trei volume
“Dosarele corupţiei” editate de Centrul de Investigaţii Jurnalistice, dar şi în culegerile “Jurnaliştii contra corupţiei” care apar
sub egida Transparensy International Moldova. Câteva serii de
lucrări literare şi de publicistică, inserate pe parcursul anilor în
“Cuvântul”, au fost ulterior editate de autori în culegeri aparte.
În 15 ani de activitate, echipa “Cuvântului” a adunat în
palmaresul său premiul internaţional Quality Summit International Award for Exellense and Business Prestige (New York,
2001), patru “mere jurnalistice” ale Clubului de Presă de la
Chişinău şi ale Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI),
două premii “Publicaţia cu cel mai reuşit design în cadrul
Asociaţiei Presei Independente”, premiul “Clopotul de Bronz”
al Centrului “Acces-Info”, Diploma de Merit a Uniunii Jurnaliştilor din Moldova “Pentru contribuţie la reformarea democratică a presei, curaj şi perseverenţă în afirmarea standardelor
profesionale de jurnalism”, alte circa 40 de premii câştigate la
diferite concursuri profesionale ale jurnaliştilor din Republica
Moldova.
În 1995, am ales ca slogan al ziarului versetul din Evanghelia
după Ioan “La început era Cuvântul…”. Pentru că intenţionam
să facem un alt soi de ziar, diferit de cele care apăreau în R.
Moldova.
O lege adoptată cu o întârziere de două decenii
Aflându-se deja pe ultima sută de metri în activitatea sa scurtă,
fracţiunea parlamentară Alianţa pentru Integrare Europeană a
adoptat Legea privind deetatizarea publicaţiilor periodice
publice, elaborată de Asociaţia Presei Independente. În opinia
mai multor reprezentanţi ai mass-media şi societăţii civile,
această lege a întârziat cu circa două decenii. În majoritatea
ţărilor din fostul lagăr socialist, câinele de pază al societăţii,
cum mai este numită mass-media, a obţinut demult libertatea
de a-şi respecta obligaţiile faţă de putere şi societate. Autorităţile din R. Moldova au preferat să ţină presa sub control. Din
toate guvernările care s-au perindat în R. Moldova timp de
două decenii, doar primul Parlament şi guvernul Sturza au

încercat să liberalizeze întrucâtva rolul mass-media în viaţa
ţării. Dar aceste intenţii n-au fost duse până la capăt, căci şi
primul Parlament, şi Guvernul Sturza şi-au depus mandatele
înainte de termen.
Eu, dar şi mulţi dintre colegii mei, suntem convinşi că dacă
mass-media ar fi fost deetatizată în momentul demarării
reformelor în Republica Moldova, acestea s-ar fi desfăşurat
altfel şi astăzi ţara noastră ar fi fost, alături de republicile
baltice şi alte ţări ex-socialiste, în Uniunea Europeană, dar nu
în fruntea topului celor mai sărace şi mai imprevizibile state de
pe continent. La sfârşitul primului deceniu al mileniului al
treilea, în R. Moldova încă nu există o piaţă a mijloacelor de
informare în masă, cum ar fi fost normal să existe într-o ţară
democratică.
Ne-am avântat în această afacere, deşi nu eram siguri că vom
reuşi
Atunci, în 1995, mulţi colegi de breaslă apreciau intenţia
noastră drept o aventură utopică, considerând că în Republica
Moldova o instituţie mass-media nu poate exista dacă nu are
un finanţator permanent. Noi, cinci jurnalişti din Rezina, care
aveam câte 15-25 de ani lucraţi la ziarul raional „Farul
Nistrean”, ne-am avântat, totuşi, în această afacere, deşi nu
eram siguri că vom reuşi să ne atingem scopul. Situaţia era
destul de complicată şi absolut imprevizibilă. În 1994, Partidul
Democrat Agrar din Moldova tocmai câştigase cu brio
alegerile parlamentare, iar peste un an – şi pe cele locale.
Îmbătaţi de euforia victoriilor, agrarienii îşi promovau deschis
crezul: „cine nu-i cu noi este împotriva noastră şi trebuie
nimicit”. Auzind că, în semn de protest faţă de intenţia lor de a
instaura un control total asupra politicii editoriale a publicaţiei,
noi vrem să plecăm, liderii locali ai PDAM ne-au declarat:
„Dacă plecaţi, nu veţi găsi un loc de muncă nu numai în raion,
dar nici în republică”. Totuşi, am plecat. Practic, toată echipa.
„Farul Nistrean” avea în acel moment doi fondatori: executivul
raional (50% din acţiuni) şi colectivul redacţiei (50%).
Executivul acoperea doar 10-15% din cheltuielile redacţiei, dar
insista să dicteze în totalitate politica editorială a ziarului. Noi
consideram că publicaţia trebuie să servească interesele
comunităţii din teritoriu, şi nu pe cele ale autorităţilor. Un
timp am reuşit să ne menţinem poziţiile. Agrarienii însă, cu
politica lor neobolşevică, ne-au înghesuit la perete. Ca să le
demonstrăm că acţiunile lor sunt nelegitime, am acţionat
executivul raional în judecată şi am obţinut câştig de cauză în
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toate instanţele. Dar nu ne-am întors, deşi ţineam mult la
„Farul Nistrean” căruia îi dedicasem mulţi ani de muncă
asiduă. Am fondat şi am început să edităm săptămânalul
regional “Cuvântul”, în statutul căruia am stipulat că ziarul este
neangajat faţă de autorităţi şi partide politice. Astfel concepeam noi atunci, dar şi acum, noţiunea de „ziar independent”.
Pentru a înşira toate peripeţiile prin care am trecut, mai ales în
primul deceniu de activitate, ar trebui foarte mult spaţiu. Voi
menţiona numai că, din cauza presiunilor exercitate de
autorităţi asupra administraţiilor tipografiilor, am avut
probleme serioase cu tipărirea ziarului, fiind nevoiţi să
umblăm de la o tipografie la alta, uneori cale de sute de
kilometri; am trecut printr-o sumedenie de procese judiciare,
pe care le-am câştigat; am fost controlaţi de majoritatea
structurilor de control din republică... În ciuda tuturor
hărţuielilor şi intimidărilor, în toţi aceşti ani, redacţia şi-a
respectat întocmai obligaţiile faţă de cititori. Iar în 1999, la
finele mandatului, conducerea agrariană a raionului Rezina s-a
pocăit public în faţa echipei noastre pentru toate cele întâmplate. În replică, le-am mulţumit, remarcând că anume graţie
acelei situaţii a apărut “Cuvântul”, care în 1999 avea deja un
contingent stabil de circa patru mii de cititori.
„Cine sponsorizează “Cuvântul”?”
Cu diferite ocazii, unii şi astăzi continuă să ne ispitească: şi
totuşi, de unde luaţi bani pentru editarea ziarului? Răspunsul
este simplu de tot: de la cititori şi furnizorii de publicitate.
Dacă nu ne cred, facem şi puţină aritmetică menită să demonstreze că în R. Moldova mari bogăţii din editarea unui ziar nu
acumulezi, dar o bucată de pâine îţi poţi asigura. Cheltuielile
anuale ale unui ziar de talia “Cuvântului” (săptămânal,
volumul 12-16 pagini formatul A3, tirajul 4500-5200, aria de
difuzare – patru raioane din regiunea Orhei, o echipă din 7-8
persoane) se cifrează la 650 – 750 mii de lei. Circa două treimi
din această sumă noi le acoperim din vânzarea ziarului (4800
ex. x 96 lei = 460,8 mii lei), restul – din veniturile de publicitate
şi granturile atrase în baza diferitor proiecte, finanţate, de
regulă, de organisme internaţionale.
Desigur, nu este deloc uşor să acumulezi aceste venituri, mai
ales în condiţiile existente în republica noastră. Când mă refer
la condiţii, am în vedere finanţarea directă şi discriminatorie
de către autorităţile publice doar a unor ziare, care sunt
subordonate totalmente intereselor acestor autorităţi. Având
dotaţii masive din buget, redacţiile vând ziarele şi spaţiul
pentru publicitate la preţuri reduse, făcând astfel o concurenţă
neloială celorlalte publicaţii. Dar şi orientarea publicităţii de la
structurile de stat doar spre ziarele autorităţilor, îngrădirea de
către acestea a accesului la informaţia de interes public pentru
ziarele private, alte acţiuni au un impact negativ asupra
activităţii publicaţiilor independente. Mai există şi o serie de
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interdicţii de ordin legislativ, care complică serios dezvoltarea
afacerilor în domeniul mass-media. Subvenţionând anual cu
zeci de milioane o parte din mass-media, autorităţile centrale
şi locale niciodată nu s-au interesat de problemele presei
neangajate, dimpotrivă, au avut în grijă să le ţină permanent în
şah. Dar, contrar aşteptărilor autorităţilor, aceste condiţii au
contribuit nu la slăbirea, ci la consolidarea presei libere.
Tirajele ziarelor neangajate, majoritatea dintre care au fost
fondate în perioada 1995-2000, le depăşesc considerabil pe cele
ale aşa-numitelor ziare publice, care, deşi au şi bani, şi susţinere din partea Puterii, nu prea au priză la cititori.
Componentele succesului
Desigur, cu un tiraj de circa 5 mii de exemplare şi două-trei
pagini de publicitate, redacţia îşi poate acoperi necesităţile
financiare, dar problema e cum să aduni un asemenea contingent de cititori, dar şi publicitate pentru 2-3 pagini – mă
întreba un coleg mai vechi, care, după multe ezitări, hotărî să
fondeze un ziar privat. I-am dat un set de documente-model
necesare pentru iniţierea unei asemenea afaceri şi i-am
povestit cum am reuşit noi să atingem aceste obiective.
În primul rând, succesul ziarului depinde de tematica lui. Noi
de la început ne-am străduit să reflectăm operativ, obiectiv şi
echidistant realităţile din regiune şi din republică, fără a face
partizanat în favoarea cuiva. În al doilea rând, având nişte
relaţii interactive permanente cu cititorii, graţie diferitor
chestionare, linii fierbinţi, întâlniri în teritoriu, concursuri etc.,
modelăm tematica ziarului în funcţie de cerinţele şi interesele
lor, făcând tot posibilul ca să le oferim o informaţie cât mai
vastă şi mai utilă. Nicio adresare la redacţie nu rămâne fără
răspuns, chiar dacă uneori cititorii abordează probleme destul
de complicate legate de fenomenele de corupţie şi protecţionism, crimă organizată, încălcarea drepturilor omului şi alte
vicii specifice societăţii noastre. Periodic apar paginile
“Cititorul-ziarul-cititorul”, sunt rare numerele care nu conţin şi
anchete reportericeşti, o mare parte dintre care au la bază
probleme abordate de cititori. Despre calitatea şi actualitatea
articolelor de investigaţie ne putem face închipuire după doi
indicatori: 1. Din cele peste o sută de anchete reportericeşti
publicate în ultimii ani, doar în cazul uneia redacţia şi autorii
au fost acţionaţi în judecată, care a considerat cererea Primăriei Rezina drept neîntemeiată; 2. Jumătate din cele peste treizeci
de premii câştigate de jurnaliştii de la “Cuvântul” în concursurile naţionale de breaslă au fost decernate pentru merite
deosebite în lupta cu corupţia, protecţionismul, crima organizată şi pentru apărarea drepturilor omului.
La consolidarea imaginii şi autorităţii “Cuvântului” în faţa
cititorilor au contribuit şi multiplele concursuri organizate de
redacţie, inclusiv “Omul Anului”, “Prietenii fideli ai „Cuvântului””, care sunt deja la a 14-ea ediţie. Anual, 10-15 oficii poştale
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şi difuzori voluntari care înregistrează cele mai frumoase rezultate la promovarea ziarului beneficiază de premii solide. Şi, în
al treilea rând, credem că profesionalismul în mass-media dă
roadele aşteptate numai dacă este însoţit de o atitudine sinceră
şi responsabilă faţă de cititori. La “Cuvântul” nu se folosesc
pseudonime, jurnaliştii semnează cu numele lor adevărate
materialele, oferim loc pentru diverse opinii şi replici. Aceasta,
pe de o parte, sporeşte responsabilitatea jurnalistului faţă de
cititori, iar pe de alta, contribuie la consolidarea încrederii
cititorilor faţă de ziar.

jucat Asociaţia Presei Independente (API). La început, în 1997,
eram asociaţi patru ziare şi două agenţii de presă. Decizia
Guvernului Sturza de a sista finanţarea din banii publici a
ziarelor locale a impulsionat procesul de reformare a mass-media. În perioada 1998-2000, au fost fondate, în majoritate de
către jurnalişti, circa 15 ziare locale noi, ai căror reprezentanţi
au completat rândurile API. O parte nu a reuşit să facă faţă
dificultăţilor de ordin economic şi organizatoric. Dar majoritatea a rezistat. Astăzi, API întruneşte 16 ziare locale şi naţionale,
alte câteva instituţii mass-media şi câţiva jurnalişti liberi.

API ne ajută să supravieţuim şi să ne consolidăm poziţiile

Meritul principal al API constă în reformarea metodică a
mentalităţii jurnaliştilor, susţinerea logistică şi economică a
instituţiilor asociate, promovarea consecventă, pas cu pas, în
mass-media din republică a principiilor jurnalismului liber.

În afirmarea şi consolidarea poziţiilor “Cuvântului”, dar şi ale
presei libere din R. Moldova în ansamblu, un rol deosebit l-a

Tudor IAŞCENCO

Săptămânalul
„Cuvântul” primeşte
felicitări din partea
colegilor de breaslă.
Rezina, 11 decembrie
2010.
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Alina RADU: „Visul meu este ca presa să trăiască
doar din abonamente şi vânzări”
Interviu cu Alina Radu, directorul
„Ziarului de Gardă”, publicaţie sută
la sută de investigaţie din Republica
Moldova
Alina Radu îşi începe cariera
în 1989 la programul „Mesager”, TVM. Cinci ani mai târziu,
activează la Catalan TV, apoi la
GP FLUX (1998), IDIS „Viitorul”
(2002), iar din 2004 e director
la „Ziarul de Gardă”. Articolele
realizate de ea au avut rezonanţă atât la nivel naţional, cât şi la
cel internaţional. Astfel, în 1997,
obţine Grand Prix la Festivalul TV
din Kosice, Slovacia, iar ulterior,
premiul II la Festivalul TV din Timişoara, România. Filme premiate
– „În aşteptare”, „Doctor SIDA acuză”, „Duşi de vânt”, „Ilie”.
1. Sunteţi manager al unui ziar de mai bine de şase ani. Cum aţi
caracteriza ca afacere presa din Republica Moldova?
Eu nu cred că astăzi putem vorbi despre presă ca afacere în
Republica Moldova. Cel puţin nu ca despre o afacere transparentă, or, este foarte dificil să faci bani curaţi în mass-media
autohtonă. Totul rezidă în gradul de independenţă al unor
instituţii media. Sunt multe mijloace de informare în masă care
se declară a fi independente, dar care în acelaşi timp trăiesc din
mijloace financiare netransparente venite de la instituţii politice. În acest caz, independenţa lor este discutabilă. Urmăresc
cu atenţie şi experienţa unor instituţii media din străinătate, şi
aflu că chiar şi acolo jurnaliştii declară că nu se mai simt destul
de independenţi din cauza volumului de publicitate venit
din partea unor donatori, nu neapărat politici, care dictează
neabordarea unor subiecte de impact. În Republica Moldova
este şi mai dificil, deoarece, chiar dacă banii vin din businessul
privat, ei oricum sunt controlaţi politic. Prin urmare, făcând
o relaţie de business cu un donator de publicitate, înseamnă
neapărat să faci şi o relaţie politică cu acest donator.
2.Ce ar trebui să se întâmple ca presa din Republica Moldova să
devină totuşi un business rentabil?
Visul meu este ca presa să trăiască din abonamente şi vânzări, deci din donaţia financiară a cititorilor. Pe de altă parte,

dialogurile pe care le-am avut
cu oamenii de afaceri de la noi
mi-au întărit şi mai mult convingerea că majoritatea lor au
în primul rând interes politic
de a plasa publicitate în ziar.
Deseori clienţii de publicitate
declară că nu sunt interesaţi
să îşi plaseze publicitatea
propriului produs într-un ziar
care priveşte critic autorităţile. Şi asta pentru că vor să
păstreze o relaţie amicală cu
acestea. Iată prin ce se explică
partea minimă a publicităţii în
„Ziarul de Gardă”. Publicaţia
trăieşte de fapt în mod exclusiv
din abonamente şi vânzări, dar
şi din sursele de grant din partea
multor instituţii internaţionale aflate la Chişinău. Avem şi ceva
publicitate, dar aceasta vine în ziar prin intermediul Departamentului de Publicitate al Asociaţiei Presei Independente, ceea
ce înseamnă că noi nu suntem în contact direct cu clienţii de
publicitate.
3. Cum a afectat vânzările şi abonamentele apariţia ediţiei online a ziarului?
Nu a afectat foarte mult. În aceşti şase ani de existenţă a ziarului, a crescut constant atât numărul cititorilor pe on-line, cât şi
numărul celor care citesc ediţia tipărită. Dacă ne uităm la cifre,
cititorii ediţiei on-line sunt mai mult cei aflaţi peste hotare,
care nu au posibilitate fizică să cumpere ziarul sau sunt tinerii
total dedicaţi calculatorului, pe care nici nu îi putem obliga să
cumpere ziarul. Pe când cititorii ediţiei tipărite sunt în mare
parte cei care nu au acces la calculator sau care sunt devotaţi
ediţiei tipărite şi apreciază senzaţia că ţin un ziar în mână.
4. De ce aţi creat acum şase ani „Ziarul de Gardă”?
Până a concepe „Ziarul de Gardă”, am lucrat pentru mai multe
instituţii media care se declarau independente. Doar că, pe
parcurs, apăreau tot mai multe semne de dependenţă politică a
acestora. Şi deoarece te consumă extrem de mult faptul de a te
dedica profesiei într-o instituţie care are un patron politic, am
plecat din presă şi o perioadă am scris fără să fiu angajată undeva. La fel i s-a întâmplat şi colegei mele Aneta Grosu, astăzi
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redactor-şef la „Ziarul de Gardă”. Într-o bună zi, ne-am propus
să facem jurnalism independent din punct de vedere politic.
Atunci am mers şi am înregistrat „Ziarul de Gardă”.
5. L-aţi conceput în varianta actuală?
Atunci când am pornit să facem „Ziarul de Gardă”, nu palpam un viitor foarte îndepărtat. Investigaţiile jurnalistice erau
atunci foarte puţine în presă, iar problemele de corupţie şi de
încălcare a drepturilor omului foarte frecvente. Având deja
experienţă acumulată în domeniul investigaţiilor, am decis să
facem un ziar care să cuprindă acest gen. Astăzi deja vedem că
a fost nevoie de această publicaţie.
6. Ce se întâmplă astăzi cu jurnalismul de investigaţie din Republica Moldova?
Ne aflăm ca într-o capcană. Pe de o parte, avem tot mai multe
solicitări privind încălcările drepturilor omului despre care
nu reuşim să scriem, deoarece redacţia are restricţii financiare
care o împiedică să angajeze mai mulţi reporteri. Pe de altă
parte, publicaţiile care au bani şi ar putea să o facă, scriu mai
mult fashion şi divertisment, pentru că asta aduce bani. Ajung
deci la concluzia că astăzi, în jurnalism, porţiile nu sunt împărţite corect. Unii se ocupă prea mult de subiecte soft, iar alţii
prea mult de cele hard.
7. Aţi fost ameninţaţi, câte procese aveţi şi cum le faceţi faţă?
Nu contabilizăm ameninţările, or, nu numărul lor face periculoasă această meserie, ci mai degrabă frecvenţa acestora. Se
întâmplă să primim câte o săptămână în şir mesaje gen Moarte
„Ziarului de Gardă!”. Doar că atunci când un reporter munceşte câte un an sau doi la un anumit caz şi vede impactul muncii
sale asupra societăţii, când zi de zi vin alţi şi alţi oameni cu
alte detalii la acest caz, el devine atât de interesat să continue
investigaţia încât este foarte greu să îl opreşti. Noi, ca manageri de presă, trebuie să avem grijă de reporterii noştri, dar în
acelaşi timp să nu uităm nici de public care aşteaptă rezolvarea
cazului.
8. Care sunt relaţiile „Ziarului de Gardă” cu instituţiile statului şi
puterea?
Dificile încă. Funcţionarii noştri primesc un spor la salariu
pentru păstrarea secretului de stat. Problema este că ei nu sunt
informaţi ce este un secret de stat şi califică orice informaţie ca
atare. Şi atunci ei sunt mai interesaţi să îşi păstreze sporul decât
să dea presei informaţia cerută. E mai complicată relaţia cu
instanţele judiciare, mai ales cu judecătorii care au implicaţii
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politice. Ei îşi permit să vorbească brutal cu reporterii, să se
exprime licenţios. Asemănătoare este relaţia şi cu mulţi dintre
poliţişti. Dar sunt şi oameni înţelepţi, care îşi fac munca cu
devotament şi au interes pentru o presă echidistantă. Putem
deci vorbi atât despre nişte relaţii de confruntare, cât şi de
colaborare.
9. Spuneaţi anterior că printre investigaţiile din „Ziarul de
Gardă” apar uneori mai multe chestiuni romantice decât în
„Playboy”. Care sunt acestea?
„Ziarul de Gardă” scrie despre oamenii simpli şi necunoscuţi
publicului care au sentimente atât de curate şi atât de frumoase. Pe când playboysmul se face pentru vânzări. Noi nu vindem
sentimente. Noi urmărim să îmbogăţim oamenii cu o lectură a
unei istorii umane.
10. Ce ne puteţi spune despre seria de investigaţii jurnalistice
televizate „Reporter de Gardă” care se difuzează de ceva timp la
postul naţional de televiziune?
„Reporter de Gardă” este un program de investigaţii jurnalistice cu o durată de doi ani, realizat cu susţinerea financiară
a Academiei pentru Dezvoltare Educaţională (www.ade.md)
finanţat de USAID. Este o emisiune creată de „Ziarul de Gardă” în parteneriat cu Asociaţia Telejurnaliştilor Independenţi
din Republica Moldova. Am conceput acest program convinşi
fiind că astăzi investigaţiile jurnalistice aproape că nu se regăsesc în grila de emisie a posturilor de televiziune din Republica
Moldova. Şi cum reporterii publicaţiei noastre au fost calificaţi
ca fiind buni reporteri de investigaţie, iar articolele scrise de ei
au rezonanţă în societate, am decis să facem şi varianta televizată a acestor subiecte.
Cu atât mai mult cu cât atât eu, cât şi Aneta Grosu, redactorşef al „Ziarului de Gardă”, avem deja experienţă în domeniul
televiziunii, iar reporterii, în mare parte absolvenţi ai Şcolii de
Studii Avansate în Jurnalism, ştiu să facă şi subiecte televizate. Seria de investigaţii jurnalistice „Reporter de Gardă” va fi
difuzată la postul naţional de televiziune Moldova1 şi la unele
televiziuni locale cu care avem o înţelegere în acest sens, în
acelaşi timp acestea vor putea fi găsite şi pe site-ul „Ziarului de
Gardă”.
11. Cum aţi contura imaginea şi importanţa presei scrise peste
zece ani?
Vreau ca presa să fie liberă de control politic şi liberă de influenţa financiară a unor magnaţi legaţi cu politicul. Dacă se va
întâmpla, aş privi înapoi şi aş zice că a meritat să dedic atâţia
ani presei.
Ludmila TOMAC
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Manual practic de televiziune de Jonathan Bignell şi
Jeremy Orlebar
În ultimii ani, pe piaţa
audiovizualului din Republica
Moldova a apărut o serie de
posturi de televiziune noi,
unele având formate tradiţionale, altele mizând pe un
anumit segment de telespectatori, cum ar fi televiziunile de
nişă, îndeosebi cele specializate
în programe de ştiri şi actualităţi. Odată cu aceasta a crescut
considerabil şi fluxul de
informaţie care ajunge la
publicul telespectator. După
cum arată practica internaţională, în goana după senzaţional
şi în competiţia acerbă cu alte
posturi similare, aceste
televiziuni nu reuşesc să
transmită un mesaj bine
articulat, fapt ce trezeşte multe
semne de întrebare referitor la
calitatea jurnalismului pe care
îl profesează. Din această
cauză are de suferit, în ultimă
instanţă, consumatorul
mass-media. Prin urmare, la
ora actuală sunt necesare ca
niciodată analizele teoreticopractice pe marginea proceselor de realizare şi de circulaţie
a informaţiei televizate.
Acestea contribuie la formarea
unei viziuni şi a unor practici noi de activitate în domeniul
audiovizualului.
Astfel, apariţia în anul 2009 la editura “Polirom” din Iaşi a
variantei române (traducere asigurată de Carmen Catană) a
„Manualului practic de televiziune”, realizat de Jonathan
Bignell şi Jeremy Orlebar, este binevenită în contextul modificărilor atestate în audiovizualul naţional. Constatarea şi
aprecierea locului, rolului şi a calităţii potenţialului de informare al televiziunii sunt actuale în societatea contemporană
atât din punct de vedere teoretic, cât şi sub aspect practic,
pentru că sunt un factor de bază în procesul de formare a
opiniei publice şi a viziunii filozofico-estetice a societăţii, în
special a tinerei generaţii.

Destinată unui public
specializat, lucrarea pare să fie
deosebit de utilă pentru
studenţii şi profesorii de la
facultăţile de jurnalism, dar şi
pentru jurnaliştii consacraţi,
pentru că vine să completeze
puţina literatură de specialitate din domeniu cu o analiză
realizată de pe poziţii relativ
noi ale fenomenului jurnalismului televizat contemporan.
Structurat pe cinci părţi,
studiul îmbină reuşit argumentele teoretice cu probele
practice, fapt ce asigură
materialului un caracter
instructiv-didactic. Multiplele
exemple, imagini, texte
explicative şi lecturi suplimentare recomandate la
finalul fiecărei părţi asigură
textului dinamism şi sporeşte
gradul de receptare al
acestuia.
„Manualul practic de televiziune” are drept scop evidenţierea caracteristicilor specifice
jurnalismului TV ca activitate
socială, explicarea relaţiilor
dintre diverse tipuri de produse televizate, identificarea
impactului şi efectelor acestora în societate. Canalizat, în
temei, spre atenţia studenţilor profilaţi în jurnalism, materialul
descrie un ansamblu de concepţii despre jurnalismul de
televiziune: sistematizează şi ierarhizează diverse noţiuni,
procese şi tendinţe, care se atestă în acest segment mediatic;
dezvăluie principii şi mecanisme de funcţionare a instituţiilor
TV; conturează profilul psiho-profesional al angajaţilor din
acest domeniu etc.
Scopul lucrării rezidă în formarea cunoştinţelor primare, care
ar putea ulterior să stea la baza profilării unei viziuni sistemice
şi multidimensionale în raport cu audiovizualul, prin familiarizarea studenţilor cu aspectele generale, teoretice, organizatorice, funcţionale şi tehnologice ale jurnalismului de televiziune,
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Partea I, „Televiziunea astăzi”, este circumscrisă temei largi a
realităţilor audiovizuale din spaţiul britanic şi vizează, în
primul rând, modul în care televiziunea (aici: BBC) activează şi
principiile ei de funcţionare care asigură calitatea produsului
televizat finit. Prezintă interes informaţiile referitoare la
viitorul televiziunii, analizate din perspectiva tehnologiilor
digitale.

divertisment, şi procesul de realizare a acestora. Expunerea
detaliată a activităţilor esenţiale în jurnalismul de televiziune, a
terminologiei şi principiilor de activitate a vectorilor implicaţi
în realizarea diverselor tipuri de produse televizate conferă
studiului o reală valoare aplicativă. Relevanţa acestui capitol se
datorează şi abordării bunelor practici în jurnalismul de
televiziune, or, anume identificarea şi analiza acestora, dar şi a
regulilor de natură etică pot forma la studenţi o viziune corectă
asupra rolului televiziunii ca mijloc de informare în masă.

Tot aici, pornind de la definirea conceptului televiziunii ca
ştiinţă, autorii studiului continuă cu detalierea nuanţată a
aspectelor definitorii ale fenomenului pentru ca, în final, să
determine particularităţile acestuia şi să traseze posibilele căi
de dezvoltare a audiovizualului. Prezintă un interes deosebit
analiza concretă a modalităţilor de organizare şi de predare a
cursurilor de televiziune, prin evidenţierea aspectelor pozitive,
dar şi a neajunsurilor, şi menţionarea direcţiilor ce ar trebui
luate în consideraţie pe viitor de cei care lucrează în domeniul
respectiv.

Ultima parte a studiului, a V-ea, este intitulată „Şocul viitorului” şi pune în circuit idei şi meditaţii ale autorilor asupra
perspectivelor evoluţiei televiziunii, prognozând rolul,
importanţa şi specificul noilor tehnologii televizate în satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor informaţionale ale auditoriului.
Analiza tendinţelor de programare, de marketing şi ale
audienţei a permis evidenţierea avantajelor, dar şi a dezavantajelor jurnalismului TV de mâine. Autorii au pus în corelaţie
tendinţele identificate şi au trasat perspectivele de dezvoltare a
jurnalismului contemporan de televiziune.

Partea II, „Munca în televiziune”, constituie o viziune de
ansamblu asupra activităţilor de producţie şi postproducţie în
televiziune şi asupra calităţilor şi obligaţiilor profesionale ale
tuturor persoanelor implicate în aceste procese. Ea oferă
cunoştinţe teoretice referitoare la posturile de producţie,
identificând specificitatea muncii regizorului de programe
informative şi de film de televiziune, a documentaristului, a
asistentului de producţie, a directorului de producţie, a
producătorului etc., precum şi a posturilor tehnice, între care
cele de: operator, sunetist, cameraman, asistent de sunete etc.
În acest context, autorii demonstrează specificul, rolul şi
importanţa acestora în asigurarea circuitului informaţiei de
televiziune.

Jonathan Bignell şi Jeremy Orlebar şi-au propus să familiarizeze cititorii cu aspectele general-teoretice şi cu cele instrumental-practice ale jurnalismului de televiziune şi să le formeze
competenţe metodologice şi conceptuale în raport cu principiile funcţionării audiovizualului modern. Este o lucrare
didactică, printre puţinele din literatura de specialitate, prin
intermediul căreia se încearcă crearea unei imagini de ansamblu, simplă şi fără ambiguităţi, a jurnalismului de televiziune.
Bogată în informaţii, ea este concepută şi organizată astfel
încât să faciliteze citirea şi asimilarea informaţiei. Pentru
realizarea acestui obiectiv, materialul empiric a fost sistematizat, ierarhizat şi redactat, iar aparatul critic – maximal posibil
simplificat. Finalitatea fiecărei părţi a manualului este notată
printr-o prezentare a bibliografiei utilizate, fapt ce oferă
cititorilor posibilitatea de a studia individual problematica
pusă în discuţie.

Partea III, „Teoria televiziunii”, are înfăţişată, în debut, teoria
genurilor şi a formatelor televizate şi asigură fundamentarea
teoretică a disciplinei. Începând cu evoluţia în timp şi în spaţiu
a diverselor genuri televizate (serialul de comedie, serialul
poliţist, reality TV), Jonathan Bignell şi Jeremy Orlebar îşi
focalizează atenţia asupra grilei de programe şi audienţă şi
asupra fenomenelor care influenţează, direct sau tangenţial,
calitatea produsului mediatic televizat şi finalizează cu
identificarea şi analiza tendinţelor postmoderniste atestate în
televiziunea contemporană.
Partea IV, „De la idee la imagine”, aduce în prim-planul
analizei conceptele programelor televizate, informative şi de

Considerăm că studiul ar fi avut doar de câştigat dacă autorii ar
fi acordat o atenţie mai mare conceptului de „televiziune ca
ştiinţă”, prezentându-l prin diverse abordări teoretice. Or, o
simplă constatare a lucrurilor nu este în măsură să convingă
cititorul de cele afirmate, mai ales dacă acesta este abia la
începutul formării sale profesionale. Oricum, momentul
respectiv nu afectează imaginea de ansamblu a lucrării, care
este una echilibrată, cu ipoteze şi idei argumentate despre
evoluţia jurnalismului de televiziune.
Georgeta STEPANOV
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